ATA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA – 18ª
LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VIRGINÓPOLIS/MG.
Aos 19 (dezenove) 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, conforme item 1º da
Pauta, distribuição do Projeto de Lei nº. 26/2017que “Estima a Receita e Fixa a Despesa do
Município de Virginópolis/MG, para o Exercício de 2018 e dá outras providências” de autoria do
Executivo Municipal. Em seguida o Presidente Alex Batista encaminhou o presente Projeto de
Lei a Presidente da CJLFFR Vereadora Maria Ângela Coelho. No 2º item, distribuição do Projeto
de Lei nº. 27/2017que “Altera a Lei Municipal nº 1.402/2003, que “Institui o Código Tributário
do Município Virginópolis e dá outras providências” 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 logo após o
Projeto foi encaminhado a Presidente da CJLFFR Vereadora Maria Ângela Coelho. Ato contínuo
no 3º item, distribuição do Projeto de Lei nº. 28/2017que “Autoriza o Poder Executivo a criar o
Programa de Incentivo à Correção da acidez do solo para o Município Virginópolis e dá outras
providências” de autoria do Executivo Municipal. Ato contínuo 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. Na oportunidade o
Presidente Alex Batista fez constar em ata, comunicando a todos os presentes, que no dia de hoje
o Vereador Giovanni Campos fez pedido por escrito entregue na secretaria desta Casa de
renuncia a CJLFFR, neste momento o seu suplente Vereador Dim do Trevo informou não querer
assumir a titularidade da comissão, manifestando que quer permanecer na suplência, deixando a
cargo do Presidente nomear outro Vereador, e na oportunidade o Presidente Alex convidou o
Vereador Wesley Souza que aceitou, e a Comissão JLFFR passou a ser formada na sua
titularidade pelos Vereadores: Presidente: Vereadora Maria Ângela Coelho e Vereadores
Ed’Carlos Gomes e Wesley Souza. Logo após no 4º item, distribuição do Projeto de Lei nº.
29/2017 que “Dispõe sobre a sinalização de trânsito na Zona Urbana e Rural, placas de
sinalização das ruas, bairros, pontos turísticos, Hospitais e estabelecimentos públicos e dá outras
providências” de autoria do Vereador Wesley de Souza. Em seguida o Presidente Alex Batista
encaminhou o presente Projeto de Lei a Presidente da CJLFFR Vereadora Maria Ângela Coelho.
No 5º 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. Logo após, o Assessor Doutor Valério informou aos presentes que o Projeto de Lei
voltou ao Plenário para discussão e votação após pedido de vista da Vereadora Maria Ângela
Coelho, que protocolou emenda modificativa ao citado Projeto. A Vereadora Maria Ângela
Coelho solicitou ao Presidente Alex que a reunião pudesse ser paralisada para que a Comissão
pudesse se reunir para emitir Parecer sobre a emenda por ela sugerida, agilizando assim a
tramitação do mesmo, que foi concedido pelo Plenário. Logo após, a CJLFFR emitiu Parecer
favorável a emenda ao Projeto de Lei nº 22/2017 de autoria da Vereadora Maria Ângela Coelho.
A seguir, o Presidente Alex Batista colocou o Projeto de Lei 22/2017 em 1ª discussão e votação,
tendo sido o mesmo aprovado com as emendas sugeridas pela Vereadora Maria Ângela Coelho,
por 07 votos favoráveis e 01 abstenção do Vereador Giovanni Campos, que justificou a sua
abstenção por não concordar com apenas um item da emenda. Em seguida o Vereador Ed’Carlos
Gomes solicitou e o Plenário aprovou a supressão do interstício legal regimental e o Presidente
Alex Batista colocou o Projeto de Lei nº 22/2017 em 2ª discussão e votação, tendo sido aprovado
novamente com as emendas sugeridas pela Vereadora Maria Ângela Coelho, por 07 votos
favoráveis e 01 abstenção do Vereador Giovanni Campos. Logo após no 6º item, discussão e
votação do Projeto de Lei nº 20/2017 que “Dispõe sobre a proibição do vendedor ambulante não

residente em Virginópolis, comercializar produto ou mercadoria de qualquer natureza na
circunscrição do Município e dá outras providências” de autoria da Vereadora Maria Ângela
Coelho. Em seguida o Assessor Doutor Valério procedeu à leitura do Parecer favorável emitido
pela CJLFFR, mas com sugestões de emendas modificativas. Em seguida o Presidente Alex
Batista colocou o Projeto de Lei 20/2017 em 1ª discussão e votação, e na oportunidade o
Vereador Josué Arruda pediu vista do Projeto para melhor estudo. O Presidente Alex Batista
concedeu a vista pedida no prazo regimental de 10 dias. No 7º item, discussão e votação do Veto
total ao Projeto de Lei nº 17/2017 que “Dispõe sobre a realização de palestras sobre a realização
de palestras sobre o uso sustentável e racional da água para alunos da rede municipal de ensino
fundamental da Cidade de Virginópolis/MG” de autoria da Vereadora Maria Ângela Coelho.
Logo após o Assessor Parlamentar procedeu a leitura de todo os passos da tramitação do Projeto
de Lei, inclusive do Veto, por fim procedeu leitura do Parecer da Comissão Especial criada para
analise do Veto, que foi no sentido de derrubada do Veto. Em seguida o Presidente Alex Batista
colocou o Veto ao Projeto de Lei nº 17/2017 em votação por escrutínio secreto conforme
Regimento Interno. Antes de iniciar a votação a Vereadora Maria Ângela Coelho, disse breves
palavras defendendo sua iniciativa e condenando o Veto, o Vereador Giovanni Campos externou
seu voto contra o Veto do Prefeito, mas sugeriu que Entidades não governamentais ou mesmo
governamentais tais como: EMATER, COPASA, IBAMA... dentre outras sejam convidadas a
promoverem tais palestras. O Presidente Alex Batista usou da palavra para defender a iniciativa
da Vereadora Maria Ângela Coelho, que em suas palavras não trazem nenhum aumento de
despesa ao Executivo Municipal. Ato contínuo, após votação realizada, o Presidente Alex
juntamente com o Secretário da mesa apuraram a votação que DERRUBOU o Veto ao Projeto de
Lei nº 17/2017 por 06 votos contra 03. Ato contínuo no 8º 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. O Presidente Alex Batista convidou o Senhor Ramon para fazer uso da palavra,
neste momento o Vereador Giovanni Campos pediu ao Presidente Alex que o Assessor Jurídico
da Prefeitura Doutor Diego pudesse acompanhar o funcionário, no que foi permitido pelo senhor
Presidente. O vereador Giovanni Campos questionou o Senhor Ramon sobre a quantos anos ele
participa da Comissão de Licitação da Prefeitura, onde o mesmo respondeu que já a nove anos,
apresentou a todos os presentes as qualificações do assessor jurídico da Prefeitura, que pediu
palavra para tecer comentários sobre normas de licitações, de dispensas, de compras diretas
dentre outros meios de compras permitidas pelo Poder Público. A seguir o Presidente Alex
Batista fez uma serie de questionamentos ao Senhor Ramon e ao Doutor Diego, a respeito de
processos licitatórios inclusive de dispensa de licitação, realizados pela Prefeitura no ano de
2017. O Doutor
Diego alegou, justificando os atos da Prefeitura que os mesmos estão
amparados na legislação, em normas e diretrizes dos Tribunais de Contas, Controladoria Geral da
União dentre outros órgãos de fiscalização do país. Especificamente o Presidente Alex Batista
questionou sobre como foi feito a contratação do transporte escolar, tendo sido respondido que foi
através de dispensa de licitação emergencial, o funcionário Ramon na oportunidade
disponibilizou a Câmara de Vereadores a documentação relacionada a esta dispensa emergencial
que pode ser acessada imediatamente na Prefeitura, à compra de combustível em posto de
gasolina no Município de Santa Maria em valores que já atingem o valor de R$13.000,00 (treze
mil reais), foi alegado que foi feita através de compra direta, questionado sobre três cupons fiscais
de combustível no mesmo dia pelo mesmo carro, que totalizaria mais de 100 litros o Doutor
Diego se dispôs em investigar o fato e se for o caso denunciar administrativamente e ou
penalmente o responsável. Questionado sobre a grande diferença entre os valores do contrato de
show realizado pelo Município de Virginópolis e Sabinópolis dos Cantores Zé Henrique e
Gabriel, que giraria em torno de 25 mil reais, fora despesas de locomoção e hospedagem, o
Doutor Diego disse que diante da notícia só haveria duas hipóteses, ou uma má negociação da
Prefeitura ou um caso de corrupção, se dispôs a pesquisar outros contratos realizados pela Dupla

em outras cidades em datas de eventos parecidas para que possa ser elucidada a questão. Em
resposta a algumas dúvidas levantadas pelo Presidente Alex com relação a valores de algumas
compras e contratos o Doutor Diego se disponibilizou a averiguar essas compras e valores, e
fornecer as conclusões de suas averiguações a Casa, porque segundo suas palavras o Legislativo
tem o dever de dirimir todas as duvidas provenientes do seu direito de fiscalizar o Poder
Executivo. Finalizando e justificando o Senhor Assessor Jurídico terminou sua fala informando
que necessita se retirar porque tem que fazer longa viagem. O Vereador Giovanni Campos fez
questão de elogiar a atuação do Presidente Alex Batista durante os seus três mandatos como
Vereador e Presidente da Casa, elogiou a atitude ética do Doutor Diego em sua fala ao dizer que
abandonaria o barco no caso de qualquer ato de corrupção, também pediu ao Senhor Ramon que
fornecesse a informação de quanto foram gastos nas administrações passadas na realização do
festival da jabuticaba, pedido que já havia sido feito pelo Vereador Josué Arruda, que
parabenizou a participação do Doutor Diego e elogiou o Prefeito Boby pela sua administração. O
Vereador Ed’Carlos Gomes defendeu a Câmara no seu papel de fiscalizar e agradeceu a presença
do Doutor Diego e do funcionário Ramon. Por fim, o Presidente Alex agradeceu as palavras
elogiosas dos Vereadores, compartilhou com os mesmos os méritos da atuação da Casa e
agradeceu a presença do funcionário Ramon e do Doutor Diego, justificando a convocação dos
mesmos, pois desta maneira o Executivo será cuidadoso no trato da coisa pública beneficiando a
si próprio e ao Município. A Vereadora Maria Ângela Coelho apoiou e endossou as dúvidas
levantadas pelo Presidente Alex e Assessoria da Casa. O Senhor Ramon pediu a palavra para
dizer que o Prefeito Boby Leão ao convidá-lo para presidir a comissão de licitação fez questão de
orientá-lo para que não aceitasse nenhuma irregularidade. O Presidente Alex pediu aos senhores
Ramon e Diego que esperassem a leitura da ata para que pudessem atestar a correção da mesma.
O 9º e último item, passou-se para o momento livre. O Vereador Josué Arruda parabenizou os
atletas de futebol e futsal do Município que estão representando muito bem o Município na nossa
região. O Presidente Alex Batista propôs a convocação da Secretária de Educação Senhora
Edvânia para a próxima reunião do dia 10 de outubro para prestar esclarecimentos sobre o
pagamento das notas de empenho sob sua responsabilidade e outros assuntos pertinentes a sua
pasta, no que foi aprovado pelo Plenário. O Vereador Giovanni Campos sugeriu que juntamente
com a convocação da Senhora Edvânia que o Doutor Diego pudesse acompanhá-la, tendo sido
aprovado. O Presidente Alex sugeriu ao Plenário convite ao Senhor Jacson conhecido como Jaja
que foi contratado pela Prefeitura para dar show no aniversário da Cidade, para prestar
esclarecimento sobre o pagamento do serviço prestado, no que foi aprovado. 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.

