ATA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA – 18ª
LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VIRGINÓPOLIS/MG.
Aos 05 (cinco) dias do mês de setembro de 2017, as 19:00 horas, em nome de DEUS, foi
declarada aberta a Sessão, com número regimental, presentes os seguintes vereadores: Alex
Batista Coelho, Marcos Evangelista Filho, Ed’Carlos Gomes da Silva, Laudicéo José de Oliveira,
Eduardo Nunes Gonçalves, Giovanni Campos Coelho, Josué Arruda dos Santos, Maria Ângela
Coelho de Magalhães e Wesley Mauricio de Souza. Aberta a Sessão, o Presidente Alex Batista
na pessoa dos Vereadores José Maria de Divinolândia de Minas e Evandro Lott Presidente da
Câmara de Guanhães cumprimentou a todos os presentes. Logo após o Vereador Giovanni
Campos solicitou ao Presidente Alex Batista que colocasse ao Plenário de acordo com o Artigo
198 do Regimento Interno, a alteração da ordem do dia, colocando a oitiva conjunta dos Senhores
Ramon Rodrigues e Diego Lima, que após votação do Plenário foi aprovada. Em seguida
conforme item 1º da Pauta, distribuição do Projeto de Lei nº. 24/2017que “Dispõe sobre a
realização de feiras eventuais de natureza econômica no Município de Virginópolis e dá outras
providências” de autoria do Executivo Municipal e votação do pedido de urgência. O Presidente
Alex Batista colocou em votação o pedido de urgência que foi aprovado por maioria dos votos e
em seguida o Projeto foi encaminhado a Presidente da CJLFFR Vereadora Maria Ângela Coelho.
No 2º item, distribuição do Projeto de Lei nº. 25/2017que “Dispõe sobre a abertura de crédito
adicional especial no orçamento do Exercício de 2017 e dá outras providências” de autoria do
Executivo Municipal e votação do pedido de urgência. Em seguida o Presidente Alex Batista
colocou em votação o pedido de urgência que foi aprovado por unanimidade e em seguida o
Projeto foi encaminhado a Presidente da CJLFFR Vereadora Maria Ângela Coelho. Pedindo a
palavra o Vereador Giovanni Campos solicitou que o Presidente colocasse ao Plenário pedido de
paralisação da reunião por 15 minutos para que o Projeto de Lei em questão fosse imediatamente
analisado pela CJLFFR, no que foi aprovado. Após paralisação, a CJLFFR decidiu que o Projeto
de Lei nº 25/2017 ainda será analisado com mais calma para devida emissão de Parecer. Ato
contínuo no 3º item, discussão e votação do Projeto de Lei nº 22/2017 que “Dispõe sobre a
criação do Serviço Municipal de Vigilância Sanitária do Município de Virginópolis” de autoria
do Executivo Municipal. Em seguida o Presidente Alex Batista colocou o Projeto de Lei em 1ª
discussão e votação. A Vereadora Maria Ângela Coelho pediu a palavra e após justificar ainda
não estar preparada para votar devido a complexidade do Projeto pediu vista. O Presidente Alex
Batista concedeu o prazo regimental de 10 dias para a Vereadora Maria Ângela Coelho estudar o
Projeto. O Vereador Wesley Souza disse compreender os motivos da Vereadora Maria Ângela
Coelho. O Vereador Giovanni Campos elogiou a condução dos trabalhos pelo Presidente Alex
Batista e também relatou que participou de reunião com os funcionários da secretaria de saúde e
lembrou da necessidade de celeridade na tramitação do projeto devido o mesmo estar sob o
regime de urgência. Logo após no 4º item, Palavra requerida pelo Doutor Evandro Lott Moreira
– Presidente da ACAM – Associação das Câmaras Municipais e Vereadores. Assunto: Falar
sobre a Associação. Ao usar da palavra o Doutor Evandro esclareceu aos presentes os motivos e a
necessidade de se criar e expandir a ACAM, pois segundo suas palavras aos Vereadores, são o
elo mais próximo dos cidadãos e por isso devem ser mais valorizados. O Vereador Giovanni
Campos, elogiou e apoiou a iniciativa louvável do Presidente da Câmara de Guanhães. No 5º
item, passou-se para a apreciação das indicações. Indicação 070/2017 de autoria do Vereador
Giovanni Campos, solicitando do Poder Executivo que faça um mutirão de exames de P.S.A em
homens e mamografia em mulheres de 40 à 70 anos, tendo sido aprovada por unanimidade.
Indicação 071/2017 de autoria do Vereador Josué Arruda, solicitando do Poder Executivo a
instalação de um redutor de velocidade na Rua Félix Gomes entre o Banco do Brasil e o Lojão
São Paulo, tendo sido aprovada por todos os Vereadores presentes. Indicação 072/2017 de
autoria do Vereador Ed’Carlos Gomes, solicitando do Poder Executivo a instalação de lixeiras
nas Ruas do Buraco e na Vila Santo Agostinho, tendo sido aprovada por unanimidade. Indicação
073/2017 de autoria do Vereador Dim do Trevo, solicitando do Poder Executivo o asfaltamento

do Bairro Tanque e do Carro de Boi a pedido dos moradores, tendo sido aprovada por todos os
Edis. Indicação 074/2017 de autoria do Vereador Criólo, solicitando do Poder Executivo a
limpeza do ribeirão e da rede de esgoto do Povoado do Bom Jesus da Boa Vista, tendo sido
aprovada por todos os Vereadores presentes. Logo após no 6º item, palavra requerida pela
Secretária Municipal de Assistência Social Senhora Nadja Oliveira Coelho do Amaral. Assunto:
Prestar informações sobre os programas e/ou serviços da assistência social do nosso Município.
Ao usar da palavra a Senhora Nadja explanou aos Vereadores e demais presentes uma serie de
programas de serviços sociais que estão sendo conduzidos pela Prefeitura Municipal. Os
Vereadores Wesley Souza, Criólo e Maria Ângela Coelho debateram com a Senhora Nadja
alguns assuntos por ela apresentados e ao final o Presidente Alex Batista agradeceu a presença da
Senhora Secretária e colocou a Casa sempre a disposição. No 7º item Convocação do
Funcionário Público Senhor Ramon Rodrigues Pinto Coelho. Assunto: prestar esclarecimentos
sobre os processos de licitações principalmente os processos de dispensas de licitação realizadas
durante o ano de 2017, juntamente com o 8º item convite ao Assessor Jurídico Senhor Diego de
Araújo Lima. Assunto: Para prestar esclarecimentos sobre a sua área de atuação no Executivo
Municipal. O Presidente Alex Batista perguntou ao Senhor Ramon se ele já tinha a disposição os
processos licitatórios e de despensa de licitação solicitados, o senhor Ramon informou ao
Presidente que os processos estão quase todos prontos e que no dia de amanhã ele terminará de
providenciar e encaminhará a Câmara Municipal, perguntado pelo Senhor Presidente Alex sobre
o Processo de Dispensa de Licitação de numero 145 o Senhor Ramon informou que não tem esse
processo licitatório de dispensa no setor de licitação da Prefeitura. O Presidente Alex Batista
disse que sem os processos de licitação em mãos fica difícil a Câmara Municipal fazer os
questionamentos necessários para dirimir as possíveis duvidas surgidas. O Vereador Giovanni
Campos insistiu para que o funcionário Ramon só compareça ao Plenário após estar municiado de
todos os processos licitatórios dos últimos oito anos. O Presidente Alex Batista alegou que é
obrigação da atual Câmara fiscalizar a atual administração e que as administrações passadas, já
tiveram muitos de seus anos de exercício com as contas aprovadas inclusive por esta Casa. O
Assessor Jurídico da Prefeitura Doutor Diego alegou que possa haver algum erro na numeração
dos processos, pois segundo ele ainda não chegou ao numero 145. O Presidente Alex Batista
disse que é mais um motivo para poder esclarecer sobre os processos licitatórios, inclusive na
oportunidade o Presidente mostrou aos presentes alguns processos licitatórios em mãos em que
existem algumas questões a serem esclarecidas, pediu ao Senhor Ramon que se aproximasse da
mesa para ver estes processos que estão em mãos do Senhor Presidente. O Senhor Ramon ao ver
os processos alegou não ter presidido estes processos mostrados, pediu tempo para poder
pesquisar. Por fim, colocado ao Plenário nova convocação do Senhor Ramon, foi aprovada por
maioria dos votos para comparecer na próxima reunião ordinária do dia 19 de setembro. O
Vereador Ed’Carlos Gomes disse que deve se discutir baseada nas documentações que vierem a
ser fornecidas. O Vereador Josué Arruda defendeu a sua atuação como Vereador e por isso
segundo suas palavras a população tem o colocado novamente na Casa, e disse que sempre
cumpriu seu papel de fiscalizador nos três mandatos que exerceu e defendeu fiscalização das
gestões passadas citando as situações que a gente assiste na esfera federal. Ao final o Presidente
Alex Batista agradeceu a presença do funcionário Ramon e do Assessor Doutor Diego e a pedido
do Doutor Diego que solicitou a sua presença no depoimento do funcionário Ramon para
responder as questões jurídicas possivelmente levantadas. O Presidente Alex Batista acatou a
sugestão do Senhor Diego. O 9º e último item, passou-se para o momento livre. O Vereador Dim
do Trevo parabenizou o Prefeito Boby Leão e todo o seu secretariado pelo grande trabalho
realizado nesses nove meses de gestão. O Vereador Giovanni Campos informou que a pedido do
Prefeito Boby Leão o Deputado Reginaldo Lopes do PT conseguiu uma verba de R$150.000,00
para ser aplicado em diversas melhorias no Hospital São José e ao final solicitou ao Presidente
Alex Batista que adquira para a Casa um equipamento de vigilância e segurança. Nada mais

havendo a constar, o Presidente declarou em nome de Deus encerrada a reunião, devendo esta ata,
após lida, se aprovada, assinada. Secretaria ad’hoc Raquel Cunha Lisboa.

