
Ata da reunião ordinária realizada aos 20 dias do mês' 
ê de dezembro de 

2018, as 18:00 horas na sala de sessões da Câmara Municipal de Vargem 
ar Alves da Costa. Foi passado 

Bonita MG, sob a presidência do vereador Edg  
o livro de presença para assinatura e verificação do quórum, constatando 
a presença de 7(sete) vereadores, estando ausentes os vereadores Rosa 
Maria e Altair Elias, que justificaram suas ausências. Havendo quórum 
regimental e após uma oração foi declarada aberta a sessão. Em seguida 
foi realizada a leitura da ata da reunião ordinária do dia 10 de dezembro, 
sendo aprovada por todos, em seguida procedeu-se a leitura da ata da 
Reunião Extraordinária do dia 13 de dezembro, sendo aprovada por todos 
sem alterações. Iniciando a ordem do dia e não havendo projetos em pauta 
passou-se aos assuntos da comunidade, a qual esteve presente a engenheira 
ambiental Sandra Regina, que passou a todos as informações sobre a 
secretaria de Meio Ambiente Municipal e suas atividades desenvolvidas 
neste ano de 2018, a qual apresentou todo o trabalho detalhadamente e 

ainda projetos que serão desenvolvidos em 2019. Com  a palavra a senhora 

Vice-Prefeita Álea relata a importância da secretaria e do trabalho que 
vem sendo desenvolvido por esta secretaria, agradece o presidente e os 
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demais vereadores pelos trabalhos prestados, parabeniza a nova mesa 
diretora e deseja que façam uma boa gestão. Todos vereadores parabenizam 

a engenheira Sandra pelos ótimo trabalho e projetos ambientais 
desenvolvidos no município, Luís Ricardo parabeniza também o cidadão 
Patric pelo belo trabalho que vem desenvolvendo e divulgando o nome de 
toda região. Marlon lamenta sobre como esta casa foi conduzida este ano, 
critica que as ruas sujas do município, pois em dois anos o executivo não 
conseguiu um gari, pede providências urgentes na área da educação, Pois 
afirma que está em situação crítica. Relata que os últimos dois anos 
passaram tranquilos, mas os próximos não passarão, pois afirma que nenhum 
vereador veio analisar os empenhos e demais documentos, e que há 
exatamente 7 meses a prefeitura não 'envia a esta casa nenhum documento 
para fiscalização. Pede para que a nova mesa diretora faça uma 
administração transparente e com União e ao Executivo solicita a limpeza 
das ruas ao menos nestes feriados de final de ano, pois haverá grande 

fluxo de turistas, o presidente Edgar agradece a senhora Álea pelo apoio 
nesta gestão, e por sempre participar das reuniões desta Casa, agradece 
aos funcionários e aos demais vereadores, relata que passou por uma gestão 
difícil e que nem sempre foi possível fazer o que se desejava, ressalta 
que optou por devolver os valores ao executivo por reconhecer a real 
necessidade e que provavelmente ainda devolverá o restante para fechar 
sua gestão, contribuindo assim ainda mais com o executivo, finalizando 
os assuntos agradece a presença de todos e declara encerrada a última 
.sessão ordinária desta Sessão Legislativa. Nada mais a tratar, eu 
secretária, lavrei a presente ata que epoi e lida eaprovada será 

da 	 quem , e direito. _42 


