Ata da Primeira Reunião Extraordinária do mês de fevereiro de dois mil e dezenove, da
Câmara Municipal de Ubaporanga, Estado de Minas Gerais. Presidente: Jorge Siqueira
de Rezende Ferreira; Primeiro - Secretário: Jorge Silva de Lima. Vice-Presidente:
Silvanin de Souza Silva. Aos seis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e
dezenove, às dezenove horas e quinze minutos, na sede da Câmara Municipal, situada
na Praça Lindolfo Soares de Carvalho, número quatro, realizou-se a primeira reunião
extraordinária do mês de fevereiro. Inicialmente, verificando em livro próprio, foi
registrada a presença de todos os vereadores, razão pela qual, havendo número legal,
o senhor presidente, invocando o nome de Deus, na forma regimental, declarou
instalada a reunião. Realizou-se a leitura de uma referência bíblica, sendo de primeiro
Tessalonicenses capítulo cinco, versículos quatro a seis, feito pelo vereador Jorge Silva
de Lima. Em seguida, foi proposto pelo vereador Jorge Silva de Lima à dispensa da
leitura da ata reunião ordinária do mês de janeiro do corrente ano, realizada no dia
quinze, sendo aprovado por unanimidade dos vereadores; logo após, a ata reunião
ordinária do mês de fevereiro, realizada no dia quinze, foi submetida a voto, tendo sido
aprovada sem quaisquer ressalvas. Seguiu-se, então, à instalação do PEQUENO
EXPEDIENTE, no qual o Senhor Secretário fez a leitura das correspondências
recebidas e das matérias constantes da pauta da presente reunião, sendo: Ofício nº
02/2019, de autoria da Secretária Municipal de Educação, Virgínia Helena de Rezende
Oliveira Silva; Ofício nº 01/2019, de autoria do Secretário Municipal de Esporte, Lazer,
Cultura e Turismo, Valdemar Medina Pinheiro; Indicações nº 32-33-34-35/2019, de
autoria da vereadora Vânia Lúcia Costa; Indicações nº 36-37-38/2019, de autoria do
vereador Jorge Silva de Lima; Indicações nº 39-40-41-42-43-44-45/2019, de autoria do
vereador Jorge Siqueira de Rezende Ferreira; Indicações nº 46-47-48/2019, de autoria
dos vereadores Eva Gomes da Silva Azevedo e Jorge Siqueira de Rezende Ferreira;
Indicações nº 49-50-51-52/2019, de autoria do vereador Maildes Carlos da Silva;
Parecer nº 01/2019, e Emenda Modificativa nº 01/2019, de autoria da Comissão de
Legislação, Justiça, Redação, Orçamento, Finanças e Tomada de Contas, referente ao
Projeto de Resolução nº 01/2019, cuja ementa é: “Altera dispositivo da Resolução nº
67/95 - Regimento Interno da Câmara Municipal de Ubaporanga - MG.”, de autoria dos
vereadores Jorge Siqueira de Rezende Ferreira e Jorge Silva de Lima; votação do
Projeto de Resolução nº 01/2019; Parecer nº 02/2019, de autoria da Comissão de
Legislação, Justiça, Redação, Orçamento, Finanças e Tomada de Contas, referente ao
Projeto de Lei nº 01/2019, cuja ementa é: “Dispõe sobre a criação de cargo e dá outras
providências.”, de autoria dos vereadores Jorge Siqueira de Rezende Ferreira e Jorge
Silva de Lima; votação do Projeto de Lei nº 01/2019; Parecer nº 03/2019, de autoria da
Comissão de Legislação, Justiça, Redação, Orçamento, Finanças e Tomada de
Contas, referente ao Projeto de Lei nº 02/2019, cuja ementa é: “Dispõe sobre a
denominação de logradouro público e dá outras providências”, de autoria da vereadora
Vânia Lúcia Costa; votação do Projeto de Lei nº 02/2019; Projeto de Lei nº 03/2019,
cuja ementa é: “Dispõe sobre a denominação de logradouro público e dá outras

providências”, de autoria dos vereadores Jorge Siqueira de Rezende Ferreira e Vânia
Lúcia Costa; Projetos de Leis nº 04-05-06-07-08/2019, cujas ementas são: “Dispõe
sobre a denominação de logradouro público e dá outras providências”, de autoria do
vereador Vicente da Silva Medina; Projeto de Lei nº 09/2019, cuja ementa é: “Dispõe
sobre a denominação de logradouro público e dá outras providências”, de autoria do
vereador Jorge Siqueira de Rezende Ferreira; Ofício nº 22/2019, de autoria do Prefeito
Municipal Gilmar de Assis Rodrigues; Convite da Secretária Municipal de Saúde, para
Exposição itinerante do tabagismo, que será realizada pelo Núcleo de Apoio à Saúde
da Família, nos dias 18-19-20-21-22 de fevereiro de 2019, a partir das 08:30 horas, no
salão da Câmara Municipal de Ubaporanga. Logo após, foi aberto o momento
destinado às breves comunicações; na oportunidade, fez uso da palavra à vereadora
Vânia Lucia Costa, iniciou comentando que o ofício enviado a Casa pela Secretária
Municipal de Educação, representa bem um apelo feito por ela, ou seja, para que o
eleitor faça uma reflexão quando for as urnas; o ofício em questão, demonstra a falta
de gestão na esfera federal, estadual e municipal, pois além dos recursos serem
poucos, também são maus investidos, esta falta de zelo com a gestão pública já foi
diversas vezes mencionadas pelo vereador Nelson Ramos de Souza, principalmente
quanto ao número excedentes de servidores, ressaltou ainda que as informações foram
repassadas pelo setor de contabilidade da prefeitura, e sempre questionou se havia um
plano "B" para acertar as contas do município; a vereadora comentou ainda sobre
algumas de suas indicações, tais como a instalação de posto policial nos distritos de
Ubaporanga, devido a crescente violência em todo território nacional, pediu também
para o Poder Executivo procurar firmar convênio com as faculdades, pois é crescente
o número jovens que estudam, este convênio ajudaria a dar acesso aqueles que
precisam e não tem condições, pediu também que fosse feita análise da água da
COPASA, ofertada aos moradores do município, pediu que fosse instalado uma
academia para os idosos do Lar Espírita Maria de Nazaré; parabenizou a administração
da Casa por ter ofertado aos munícipes acesso a diversos tipos de trabalhos, inclusive
acompanhamento jurídico; parabenizou a vereadora Eva Gomes da Silva Azevedo e o
vereador Jorge Siqueira de Rezende Ferreira por indicarem em parceria a construção
da brinquedoteca no intuito de aprimorar o aprendizado das crianças no município;
agradeceu ao seus pares por terem votado a favor da indicação de sua autoria para
homenagear a dona Maria Helena Evangelista da Cruz; e comentou sobre a
homenagem ao ex-vereador de Ubaporanga, e um dos lideres para emancipação do
município, Flaviano da Silva Medina. Logo após fez uso da palavra o vereador Vicente
da Silva Medina, comentou que na próxima reunião iria apresentar um requerimento
para sanar a dúvida de uma munícipe, que questionou se e uma diária de viagem no
valor de dois mil reais foi paga a secretaria do prefeito e se a mesma ainda recebeu
seis mil reais como fornecedora do município, vai pedir também os relatórios contábeis
com os valores gastos com combustíveis pela frota municipal nos meses de setembro,
outubro e novembro; disse que em momento oportuno comentaria sobre as

homenagens dos saudosos munícipes que darão nome as ruas do loteamento Mont
Castelo; esclareceu que a data de retorno às aulas no município está prevista para
dezoito de fevereiro, mas se não se confirmar a data seguinte seria dia sete de março,
pediu, porém uma reflexão do prefeito e da Secretária Municipal de Educação, pois, de
acordo com o vereador o transporte escolar circulou nos meses de setembro a
novembro, meses estes em que os repasses de recursos diminuem, já os meses de
dezembro e janeiro os repasses quase que dobram, motivo pelo qual deveriam retornar
as aulas; disse ainda que o prefeito de Ubaporanga foi intimado a prestar
esclarecimentos junto ao Tribunal de Contas por ter extrapolado os valores da Lei de
Responsabilidade Fiscal com os valores gastos com o pessoal, e que estes dados
precisam ser corrigidos para não causarem maiores problemas para Ubaporanga. Em
seguida, seguiu-se a instalação do GRANDE EXPEDIENTE, tendo iniciado o processo
de votação, porquanto, foi proposto pelo vereador presidente Jorge Siqueira de
Rezende Ferreira, a votação em bloco das Indicações, sendo aprovado por
unanimidade dos vereadores; Indicações nº 32-33-34-35/2019, sendo aprovadas por
unanimidade dos vereadores; Indicações nº 36-37-38/2019, sendo aprovadas por
unanimidade dos vereadores; Indicações nº 39-40-41-42-43-44-45/2019, tendo feito
uso da palavra o vereador Vicente da Silva Medina, com relação à Indicação nº 39
pediu para que fosse feito um esforço de todos os vereadores para cobrar do prefeito
uma reforma do ginásio poliesportivo do município, se não puder aproveitá-lo como
ginásio que o transforme em um setor da Secretaria Municipal de Obras. Logo após, as
Indicações foram aprovadas por unanimidade dos vereadores; Indicações nº 46-4748/2019, sendo aprovadas por unanimidade dos vereadores; Indicações nº 49-50-5152/2019, sendo aprovadas por unanimidade dos vereadores; votação da Emenda
Modificativa nº 01/2019, referente ao Projeto de Resolução nº 01/2019, sendo aprovada
por unanimidade dos vereadores; tendo cido aprovada a Emenda Modificativa nº
01/2019, seguiu-se a votação em Primeiro Turno do Projeto de Resolução nº 01/2019,
tendo feito uso da palavra o vereador Vicente da Silva Medina, informa que fez parte da
comissão e achou muito importante a mudança do Regimento Interno, onde fica
facultado o vereador a usar a palavra como Líder de Bancada, em qualquer momento
da reunião, por tempo não superior a quatro minutos, para tratar de assunto que, por
sua relevância e urgência interesse a Câmara, ou ao grupo partidário liderado, salvo
quando estiver procedendo votação ou se houver orador na Tribuna. Logo após, o
Projeto de Resolução nº 01/2019, foi aprovado por unanimidade dos vereadores;
votação em Primeiro Turno do Projeto de Lei nº 01/2019, sendo aprovado por
unanimidade dos vereadores; votação em Primeiro Turno do Projeto de Lei nº 02/2019,
tendo feito uso da palavra o vereador Vicente da Silva Medina, parabenizou a
vereadora Vânia Lucia, Costa pelo Projeto de Lei que parabeniza a senhora Maria
Helena Evangelista da Cruz, ela trabalhou em diversas escolas do município e a família
aguarda ansiosa pela aprovação. Logo após, o Projeto de Lei nº 02/2019, foi aprovado
por unanimidade dos vereadores. Em seguida, foi encaminhado à Comissão

Legislação, Justiça, Redação, Orçamento, Finanças e Tomadas de Contas, os Projetos
de Leis nº 03-04-05-06-07-08-09/2019, registrados na presente reunião, para a devida
análise e emissão de pareceres. Nada mais havendo a ser tratado, o senhor
presidente, manifestando o seu total apoio às justas e perfeitas causas defendidas no
curso da presente reunião, deu a mesma por encerrada. Convocando os Ilustres
vereadores pra a segunda reunião extraordinária do mês de fevereiro, logo após o
termino da primeira. Para constar, mandou lavrar a presente ata, que será assinada por
todos os vereadores, depois de discutida e aprovada. Ubaporanga – MG, 06 de
fevereiro de 2019.
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