ATA DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 18ª
LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VIRGINÓPOLIS/MG. Aos 27 (vinte
e sete) 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, 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, leitura do Requerimento constante no Ofício de nº:
388/2018 protocolado na data de 27/11/2018 pelo Executivo Municipal. Item 2º da pauta,
distribuição do Projeto de Lei nº: 039/2018 que “Altera o limite de créditos adicionais
suplementares da Lei nº: 1690, visando cumprir a Lei de Responsabilidade Fiscal e dá
outras providências”. Pelo Presidente Alex dito foi que nos termos regimentais o Projeto de
Lei será encaminhado para as Comissões visando a emissão dos respectivos pareceres. Item
3º da pauta, apreciação, discussão e votação do Projeto de Lei nº: 037/2018 que “Dispõe
sobre a criação do Fundo Municipal de Saneamento Básico – FMSB, e dá outras
providências”. Foi realizada a leitura do parecer emitido pela CJLFFR da Câmara Municipal
que nos termos do Art. 83, inciso I, letra “e” e Art. 112 e seguintes do Regimento Interno
opinou favoravelmente ao Projeto de Lei quanto a seu aspecto constitucional, legal, jurídico,
regimental e técnica legislativa. Em seguida, nos termos regimentais, o Presidente colocou
em discussão e votação o Projeto de Lei nº: 037/2018, tendo o mesmo sido aprovado pela
unanimidade dos Vereadores presentes em 1º e 2º turnos, com permissão do plenário em
relação ao pedido de supressão do interstício legal requerido pelo Vereador Ed´Carlos, nos
termos do Art. 156, § 6º do Regimento Interno. Passando para o 4º Item da Pauta, momento
livre, oportunidade em que o Vereador Laudicéo José de Oliveira apresentou requerimento
ao plenário solicitando a alteração na data para realização da eleição da mesa diretora para
exercício de 2019/2020 fosse designada para última sessão ordinária deste ano, que está
marcada para o dia 11/12/2018. Após consulta ao plenário, a unanimidade dos Edis presentes
aprovou o requerimento. Em seguida, pelo Vereador Josué Arruda foi apresentado
requerimento solicitando o envio de moção de pesar a família do Sr. Ismar Rodrigues, o que
foi deferido pela unanimidade dos Edis presentes. Pela Vereador Maria Ângela foi solicitado
o envio de Ofício ao Executivo para que o Prefeito Municipal remeta cópia do extrato
bancário mensal dos valores que estão sendo depositados em conta específica referente a
diferença do repasse constitucional do duodécimo que está sendo descontado da Câmara
Municipal, requerimento aprovado por todos os Vereadores. O Vereador Laudiceo convidou
a todos para comparecem na Festa de Santa Luzia que será realizada entre os dias 04 a 13 de
dezembro no Córrego dos Avelinos. Por sua vez o Vereador Wesley Maurício apresentou via
data show vídeo demonstrando o descaso com as crianças residentes no Povoado do Bom
Jesus da Boa Vista devido ao intenso acúmulo de lama em via localizada no Centro. O
Vereador Wesley requereu o envio de Ofício ao Executivo solicitando a construção de
calçamento na citada via, tendo sido aprovado por 06 votos favoráveis e 02 votos contrários
dos Vereadores Eduardo Nunes e Giovani Campos, tendo os mesmos justificado que a
referida obra já está contemplada no orçamento do Executivo para o próximo ano. O
Vereador Wesley ainda disse sobre a denúncia que foi realizada por moradores em relação ao
intenso acúmulo de água na antiga cascalheira que fica localizada no morro acima do bairro
Vila Santo Agostinho, e que devido as fortes chuvas poderá ocorrer grande tragédia.
O Vereador solicitou envio de Ofício ao Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil requerendo
vistoria com urgência na citada área, o que foi acatado pela unanimidade dos Edis. O
Vereador Ed´Carlos informou que desde a gestão passada vem cobrando do Executivo a
reforma e pintura da quadra da Vila Santo Agostinho, conforme indicações datadas de

08/04/2014 e 15/03/2016, sendo que novamente está cobrando da gestão atual, por ser dever
fiscalizatório do Vereador. O Vereador Josué disse ser favorável ao envio do citado Ofício,
mas assim como o Vereador Eduardo não visualiza perigo pelo acúmulo de água na
cascalheira, pois convive desde criança e nunca aconteceu problema. O Vereador Alex disse
que esteve na creche pública no dia 25/11/2018 e que as obras iniciadas na administração
passada estão abandonadas, oportunidade em que foi demonstrado vídeo contendo várias
cabeças de gado no interior da creche, obra que custou mais de um milhão e duzentos mil
reais. Na oportunidade o Presidente solicitou ao Prefeito mais empenho e zelo com o
patrimônio público, ressaltando que a empresa responsável pela obra entrou com ação na
justiça visando o recebimento do aditivo para finalizar as obras da creche, e que até a
presente data nada foi resolvido. O Presidente da Câmara informou que irá encaminhar
imediatamente ao Ministério Público as imagens, vídeos e documentos referente a situação
da creche. O Vereador Giovani Campos disse que as imagens demonstradas sobre a creche
abandonada são graves e chocantes e que o assunto já foi debatido nesta casa, mesmo assim
solicitou o envio dos vídeos ao Ministério Público para que apure a real situação da obra, e
que o responsável, a Empresa ou a Prefeitura seja responsabilizada com urgência, solicitação
aprovada pela unanimidade dos Edis. Pelo Vereador Ed´Carlos dito foi que a
responsabilidade total pela obra da creche é do Poder Executivo na pessoa do Prefeito e que
torna-se urgente explicar para a população o que está acontecendo. Após a exibição de
imagens e vídeos da usina de reciclagem de lixo do Município de Virginópolis, o Vereador
Laudiceo requereu o envio de Ofício ao Ministério Público sobre a situação da usina de
reciclagem de lixo, o que foi aprovado. O Vereador Alex disse que os questionamentos sobre
a usina referem-se exclusivamente sobre o motivo que o lixo está sendo enterrado no solo e
não reciclado pela Prefeitura, ressaltando que a reciclagem gera receita aos cofres públicos.
Disse que na semana das filmagens os funcionários que deveriam estar trabalhando na usina
estavam plantando mudas na fazenda do CENEC. Ficou acordado que serão realizadas
filmagens e fotografias de obras públicas municipais que estão paralisadas. Por fim o
Vereador Giovani Campos pleiteou o envio de Ofício ao Executivo requerendo a instalação
de postes de iluminação no Córrego Soares, aprovado por todos os presentes. 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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