Ata da Sessão Solene de posse da nova Mesa Diretora para o Biênio dois mil e
dezenove e dois mil e vinte. Presidente: Nelson Ramos de Souza; Vice Presidente:
Jorge Silva de Lima; Primeiro Secretário: Jorge Siqueira de Rezende Ferreira, e,
segundo Secretario: Silvanin de Souza Silva. No primeiro dia do mês de janeiro do ano
de dois mil e dezenove, às dezessete horas e vinte minutos no plenário da Câmara
Municipal, realizou-se a Sessão Solene de posse da nova Mesa Diretora da Câmara
Municipal de Ubaporanga - Minas Gerais. Inicialmente, feita à chamada, foi registrada a
presença de todos os vereadores. Foi convidado para tomar assento à Mesa Diretora
dos presentes trabalhos, a seguintes autoridades: A senhora Valéria Rezende de
Oliveira Rodrigues, representando o Excelentíssimo senhor prefeito Municipal Gilmar
de Assis Rodrigues; o senhor vice-prefeito Arcelito Valeriano da Silva, que não estava
presente; Excelentíssimo Sargento Helbhert, representante do 2º Pelotão de Polícia
Militar de Ubaporanga. Registrou a presença das seguintes autoridades: Virginia
Helena de Rezende Oliveira Silva - Secretária Municipal de Educação; Fernando
Valeriano da Silva - Secretário Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e
Desenvolvimento Econômico Sustentável; Sebastião Mártir de Lima - Chefe de
Gabinete. O presidente, invocando o nome de Deus, na forma regimental, declarou
instalada a presente sessão. Realizou-se a leitura de uma referência bíblica pelo Pastor
Vinicius Lana. Seguiu-se a invocação à pátria, através da execução do Hino Nacional.
Na forma regimental, o presidente solicitou ao secretário que procedesse a leitura do
termo de posse dos membros da nova Mesa Diretora da Câmara Municipal de
Ubaporanga, para o Biênio dois mil e dezenove a dois mil e vinte, constituída pelos
ilustres vereadores, Presidente - Jorge Siqueira de Rezende Ferreira, Vice Presidente Silvanin de Souza Silva, Primeiro - Secretário Jorge Silva de Lima, Segundo Secretário
- Eva Gomes da Silva Azevedo. Seguiu-se às assinaturas do dos membros da nova
Mesa empossados, no devido termo de posse; logo após, os empossados foram
convidados à Mesa Diretora, quando houve troca de cumprimentos, tendo assumido a
Presidência o vereador Jorge Siqueira de Rezende Ferreira. Neste momento, passou a
entrega das moções de autoria do vereador presidente Jorge Siqueira de Rezende
Ferreira, razão pela qual, o vereador primeiro secretario Jorge Silva de Lima, convidou
o Excelentíssimo senhor vereador Nelson Ramos de Souza para receber a Moção nº
01/2018. Assumindo novamente a presidência, o vereador Jorge Siqueira de Rezende
Ferreira, fez uso da Tribuna para um breve discurso de posse, onde agradeceu seus
pares de atividade, pela oportunidade de presidir a Câmara de vereadores, prometeu
que neste mandato fara de tudo para que todos os parlamentares encontrem o espaço
para realização do trabalho de vereador, atendendo o anseio da população; salientou
ainda que precisa do apóio de todos para vencer os desafios de presidir esta Casa de
Leis, ainda mais com a falta de credibilidade, de grande parte dos políticos de modo
geral, mas que, no entanto, a politica é um dos meios de transformação da sociedade;
lembrou-se do seu avô que foi vereador por mais de vinte anos, e também do seu pai,
sendo este, o primeiro prefeito do município de Ubaporanga, homem que trouxe

grandes benfeitorias e melhorias, facilitando a vida dos munícipes; de certa forma esta
tradição familiar fomenta seu espírito para trabalhar em prol do povo; sendo do
conhecimento de todos que o país e o município, passa por uma grande crise
financeira, porem pretende em sua gestão, seguir os passos do seu antecessor,
buscando ajudar o Poder Executivo a se erguer e sair da referida crise financeira; vai
economizar o máximo possível, sem que esta economia seja empecilho para implantar
na Casa de Leis um Centro de Atendimento ao Cidadão - (CAC), este centro prestará
diversos serviços, tais como: acesso a internet, impressões de documentos, consultas
jurídicas, recadastramento do titulo de eleitor, e relatório social; outra meta de sua
administração vai ser a modificação do portal da transparência, onde todas as
informações financeiras deverão ser colocadas a disposição da sociedade em até
quarenta e oito horas; encerrou agradecendo a todos os presentes, e deixando a
Tribuna livre a seus pares de atividade. Logo após o vereador Vicente da Silva Medina,
foi o primeiro a utilizar a oportunidade, onde lembrou a trajetória no campo político do
novo presidente, que de certa forma dá continuidade a tradição familiar, pois, vários
deles já foram políticos no município; disse que pelo fato do presidente ser uma pessoa
inteligente e aguerrida têm muito para contribuir em sua gestão, podendo ajudar o
município a sair da crise financeira; comentou ainda sobre o trabalho feito pelo expresidente Nelson Ramos de Souza, que devolveu recursos financeiros para o
município, para aplicar na saúde, e que ele, Vicente Medina, havia feito o mesmo
quando presidiu esta Casa; disse ainda que apoiou a eleição de Jorginho e que agora
vai apoiar sua administração. Logo após fez uso da palavra o vereador, Jorge Silva de
Lima, parabenizou o vereador Nelson Ramos de Souza, pela sua gestão, disse que
ficou muito orgulhoso em fazer parte da Mesa Diretora, como vice-presidente, e que se
sente muito honrado em fazer parte da nova Mesa Diretora, como primeiro secretário;
comentou sobre a responsabilidade do legislativo em ajudar o executivo a sair da crise,
e espera que a posse dos novos gestores ajude o país a superar este momento
conturbado; parabenizou e agradeceu ao vereador Vicente da Silva Medina pelo apoio
na eleição e também pelo compromisso firmado com a atual gestão do legislativo. Logo
após fez uso da palavra o vereador, Silvanin de Souza Silva, que agradeceu a todos os
presentes, e também ao vereador Nelson Ramos de Souza, pelo trabalho realizado
durante sua gestão, onde devolveu recursos para ajudar o município a sair da crise
financeira, e espera que o novo presidente proceda da mesma forma. Logo após fez
uso da palavra o vereador, Nelson Ramos de Souza, agradeceu ao Vereador Jorge
Siqueira de Rezende Ferreira pela Moção lhe concedida, mas disse que não existia
razão para a mesma, já que lhe foi dado pelo trabalho realizado durante sua gestão, no
entanto é obrigação do gestor conduzir os trabalhos de melhor maneira possível, e
contribuir para uma administração voltada às necessidades da população; comentou
ainda sobre os recursos devolvidos em sua gestão, e também do automóvel tudo para
ajudar na área da saúde; agradeceu aos seus pares de atividade que sempre foram
presentes e participativos em sua administração. Logo após fez uso da palavra a

vereadora, Vânia Lúcia Costa, desejou sucesso ao novo presidente e sua equipe;
comentou que é preciso até mesmo uma proteção divina para poder superar as
dificuldades do cargo de vereador, e que é preciso sabedoria para conseguir as
benfeitorias que o povo precisa, e que o presidente poderá sempre contar com seu
voto em caráter técnico, e que as divergências na política ajuda no crescimento da
democracia. Logo após fez uso da palavra o vereador, Maildes Carlos da Silva, disse
que esta feliz com a posse da nova Mesa Diretora, agradeceu ao vereador Nelson
Ramos de Souza pela sua gestão, e que espera o mesmo comprometimento da nova
gestão. Logo após fez uso da palavra o vereador Adão Alves Ribeiro, que também
agradeceu ao vereador Nelson Ramos de Souza pelos trabalhos em sua gestão,
espera que o novo presidente consiga realizar um bom trabalho e ajudar a população
em seus anseios. Logo após fez uso da palavra a vereadora Eva Gomes da Silva de
Azevedo, agradeceu a todos pela presença, disse que todos os vereadores têm
disposição para trabalhar, e buscar atender as necessidades dos munícipes;
parabenizou o vereador Nelson Ramos de Souza, pelo trabalho em sua gestão; pediu a
Deus que o proteja assim bem como seus familiares; parabenizou ao novo presidente
Jorginho Rodrigues, e espera que ele corresponda às expectativas de seus pares e
também da população. Neste momento, o vereador Primeiro Secretário Jorge Silva de
Lima, convidou o Senhor Alcebíades de Paiva, para receber a Moção nº 02/2018, de
autoria do vereador Nelson Ramos de Souza. Nada mais havendo a ser tratado, o
senhor presidente, manifestando o seu total apoio às justas causas defendidas no
curso da presente reunião, deu a mesma por encerrada. Convocando os Ilustres
vereadores para Reunião Ordinária, a realizar-se no dia quinze de janeiro, às 19:00
horas. Para constar, mandou lavrar a presente ata, que será assinada por todos os
vereadores, depois de discutida e aprovada. Ubaporanga-MG, 1º de janeiro de 2019.
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