ATA DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 18ª
LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VIRGINÓPOLIS/MG. Aos 13
(treze) dias do mês de novembro de 2018, às 19:00 horas, em nome de DEUS, foi declarada
aberta a sessão, com número regimental de parlamentares, presentes os seguintes vereadores:
Alex Batista Coelho, Ed’Carlos Gomes da Silva, Giovanni Campos Coelho, Eduardo Nunes
Gonçalves, Josué Arruda dos Santos, Laudicéo José de Oliveira, Maria Ângela Coelho de
Magalhães, Marcos Evangelista Filho, Wesley Mauricio de Souza, com ausência justificada
do Vereador Josué Arruda dos Santos. Dando início à sessão o Presidente Alex Batista
agradeceu a presença de todos e prosseguiu a reunião passando para o item 1º da pauta,
distribuição do Projeto de Lei nº: 038/2018 que “Autoriza a realização de remanejamento
de saldos de fonte de recursos e abertura de créditos adicionais suplementares no orçamento
vigente da Prefeitura Municipal de Virginópolis, e dá outras Providencias. Nos termos
regimentais, o Projeto foi distribuído pelo Presidente a Comissão de Justiça, Legislação,
Fiscalização, Finanças e Redação para emissão do Parecer no prazo legal. Passando para o
item 2º da pauta, distribuição do Projeto de Lei nº: 037/2018 que “Cria o fundo Municipal
de Saneamento Básico-FMSB e dá outras providências”. Item 3º da pauta, distribuído a
CJLFFR nos termos regimentais. Último item da pauta, momento livre, oportunidade em
que o Vereador Wesley Batista requereu o envio de Ofício ao Executivo solicitando que seja
dado continuidade as obras de canalização entre a Rua José Simão e Joaquim Pacheco,
próximo ao Beco do Cota, o que foi aprovado pela unanimidade dos Vereadores presentes. O
Presidente da Câmara Alex Batista Coelho e a Presidente da CJLFFR Maria Ângela Coelho
de Magalhães informaram que o Projeto de Lei nº: 038/2018 que dispõe sobre alteração na lei
orçamentária do Município está sendo distribuído na presente data, conforme dispõe o
Regimento Interno da casa, e que o Executivo está sendo omisso ao informar que eventuais
atrasos no pagamento e dificuldade em saldar despesas sejam de responsabilidade da Câmara
Municipal. Pela Presidente da Comissão e pelo Vereador Wesley dito foi que o orçamento do
presente exercício de 2018, elaborado no ano anterior pelo setor contábil da Prefeitura foi
realizado de forma errônea e sem planejamento, de execução inviável para o presente
exercício. Disse ainda que a Câmara não possui qualquer responsabilidade pelo atraso no
pagamento dos contratos dos prestadores de serviços de transporte do Município, uma vez
que tal fato deve-se exclusivamente ao Prefeito. Relatou que não existe qualquer dificuldade
ou perseguição com os projetos enviado pelo Executivo e que os Vereadores estão totalmente
empenhados para trabalhar em prol da população virginopolitana, contudo, sempre atentos à
legislação e aos prazos existentes no Regimento Interno. Pelo Vereador Giovanni foi
realizado requerimento de convocação do Assessor Contábil da Prefeitura e da Câmara para
comparecer na próxima reunião ordinária. Após discussões, o Presidente da Câmara propôs a
designação de audiência pública com a presença do Prefeito Municipal e demais funcionários
do setor contábil do executivo, vereadores e assessores do legislativo, bem como membros
do poder judiciário, o que foi aprovado pela unanimidade dos Edis. Nada mais havendo a
constar, o Presidente declarou em nome de Deus encerrada a reunião, devendo esta ata, após
lida, acaso aprovada, será assinada, secretária ad’hoc Marcia Martins de Almeida.
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