Ata da Reunião Ordinária 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 quatorze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove,
às dezenove horas e dez minutos, na sede da Câmara Municipal, situada na Praça
Lindolfo Soares de Carvalho, número quatro, realizou-se a reunião ordinária 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 Hebreus, capítulo doze, versículos um e
dois, feito pelo vereador Vicente da Silva Medina. Em seguida, as atas da primeira e
segunda, reunião extraordinária do mês de fevereiro de dois mil e dezenove, realizadas
no dia seis, foram submetidas à votação, sendo aprovadas sem qualquer ressalva.
Neste momento, o vereador presidente realizou a prestação de contas da Câmara
Municipal, referente ao mês de janeiro do corrente ano, tendo sido, ao final, concedida
a palavra aos vereadores para fazerem questionamentos, se assim desejarem, os
quais quedaram-se inertes. 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: Indicações
nº 53-54-55-56-69/2019, de autoria do vereador Vicente da Silva Medina; Indicações nº
57-58/2019, de autoria dos vereadores Eva Gomes da Silva Azevedo, Jorge Silva de
Lima, Jorge Siqueira de Rezende Ferreira, Nelson Ramos de Souza e Silvanin de
Souza Silva; Indicação nº 59/2019, de autoria dos vereadores Eva Gomes da Silva
Azevedo e Nelson Ramos de Souza; Indicação nº 60/2019, de autoria dos vereadores
Eva Gomes da Silva Azevedo, Jorge Silva de Lima, Jorge Siqueira de Rezende
Ferreira, Nelson Ramos de Souza, Silvanin de Souza Silva e Vânia Lúcia Costa;
Indicações nº 61-62/2019, de autoria dos vereadores Nelson Ramos de Souza e Jorge
Siqueira de Rezende Ferreira; Indicações nº 63-64-65/2019, de autoria do vereador
Nelson Ramos de Souza; Indicações nº 66-67-68/2019, de autoria do vereador Jorge
Siqueira de Rezende Ferreira; Indicação nº 70/2019, de autoria do vereador Maildes
Carlos da Silva; Pedido de Providência nº 05/2019, de autoria do vereador Nelson
Ramos de Souza; Pedido de Informação nº 01/2019, de autoria do vereador Nelson
Ramos de Souza; Requerimentos nº 02-03/2019, de autoria do vereador Vicente da
Silva Medina; Parecer nº 04/2019, de autoria da Comissão de Legislação, Justiça,
Redação, Orçamento, Finanças e Tomada de Contas, referente ao 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; Parecer nº 06/2019, de autoria da Comissão de Legislação, Justiça,
Redação, Orçamento, Finanças e Tomada de Contas, referente ao Projeto de Lei nº
04/2019, cujas ementas são: “Dispõe sobre a denominação de logradouro público e dá
outras providências”, de autoria do vereador Vicente da Silva Medina; Parecer nº

07/2019, de autoria da Comissão de Legislação, Justiça, Redação, Orçamento,
Finanças e Tomada de Contas, referente ao Projeto de Lei nº 05/2019, cujas ementas
são: “Dispõe sobre a denominação de logradouro público e dá outras providências”, de
autoria do vereador Vicente da Silva Medina; Parecer nº 08/2019, de autoria da
Comissão de Legislação, Justiça, Redação, Orçamento, Finanças e Tomada de
Contas, referente ao Projeto de Lei nº 06/2019, cujas ementas são: “Dispõe sobre a
denominação de logradouro público e dá outras providências”, de autoria do vereador
Vicente da Silva Medina; Parecer nº 09/2019, de autoria da Comissão de Legislação,
Justiça, Redação, Orçamento, Finanças e Tomada de Contas, referente ao Projeto de
Lei nº 07/2019, cujas ementas são: “Dispõe sobre a denominação de logradouro
público e dá outras providências”, de autoria do vereador Vicente da Silva Medina;
Parecer nº 10/2019, de autoria da Comissão de Legislação, Justiça, Redação,
Orçamento, Finanças e Tomada de Contas, referente ao Projeto de Lei nº 08/2019,
cujas ementas são: “Dispõe sobre a denominação de logradouro público e dá outras
providências”, de autoria do vereador Vicente da Silva Medina; Parecer nº 05/2019, de
autoria da Comissão de Legislação, Justiça, Redação, Orçamento, Finanças e Tomada
de Contas, referente ao 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. Logo após, fez uso da palavra o vereador Vicente
da Silva Medina, comentou sobre a necessidade de se construir bueiros na Avenida
Marques Pereira, pois as águas que descem de um manilhamento próximo a igreja
Assembléia de Deus, escoam e acabam parando na Avenida Padre Rino, onde causa
grandes transtornos aos comerciantes; comentou também que apresentou indicação
solicitando a criação de campos de areia em diversos pontos da cidade; cobrou ainda
melhorias na iluminação da praça da matriz e dos canteiros próximo a rodoviária; pediu
também que o Poder Executivo tome providencias e mude o ponto de ônibus da rua
debaixo, pois quando ônibus encosta para pegar passageiros acaba fechando a Rua
Domingos Gonçalves, então que ele fosse colocado próximo ao numero mil cento e
quarenta, onde existe uma marquise para os usuários se abrigarem; fez um breve
comentário sobre o projeto de lei que homenageia a família Marques e também ao seu
irmão Flaviano da Silva Medina, com nomes das ruas no Loteamento Mont Castelo;
disse que enviou ofício aos seus pares de atividade, para que a Casa de Leis possa
tomar alguma medida quanto a falta de governabilidade do atual prefeito, pois ele não
tem feito serviços básicos como limpeza das ruas. Logo após fez uso da palavra o
vereador Jorge Siqueira de Rezende Ferreira, comentou sobre a prestação de contas,
e que entregou um balancete para todos os vereadores; disse ainda que andou na
região e viu o DNIT implantar novos radares, e que conversou com o senhor Robson
responsável pelo departamento na região e apresentou algumas demandas do
município, tais como a implantação de radar na entrada de Ubaporanga e também na
proximidade com o Bairro Bela Vista, e outro próximo ao trevo da cidade, e também
perto do viaduto; comentou também sobre a necessidade que o município tem de um

caminhão compactador para recolher o lixo; destacou o projeto de lei que apresentou
os nomes de personalidades do município para nomear as ruas do loteamento Mont
Castelo, entre eles destacou Flaviano da Silva Medina, que foi vereador no município, e
também a senhora Gracinha de Araújo Marques, esta foi professora no município;
comentou também sobre o ofício recebido do vereador Vicente da Silva Medina, o qual
pediu que a Câmara tomasse providencias quanto a falta de recolhimento de entulhos
e lixos no município, disse que se reuniu com alguns de seus pares de atividades e
com o prefeito, assim sendo já começaram a limpar a cidade e deve continuar pelas
próximas semanas, espera que a troca de governantes ajude Ubaporanga a caminhar
nos trilhos após o fracasso do governo do estado em repassar os valores pertinentes
aos municípios, e que o excedente dos recursos da Câmara serão devolvidos a
prefeitura para que possa aplicar em medicamentos e patrolamento das estradas. Logo
após fez uso da palavra o vereador Nelson Ramos de Souza, agradeceu ao vereador
Vicente da Silva Medina, por ter feito uma indicação homenageando a senhora
Margarida, a qual dará nome em uma das ruas do Loteamento Mont Castelo, lembrou
que ela foi empregada da família Marques e também foi lavadeira de roupa para os
militares; pediu ao vereador Vicente da Silva Medina que explicasse qual o
procedimento ele esperava da Casa de Leis em relação ao executivo municipal.
Atendendo solicitação do Vereador Nelson Ramos de Souza, o vereador Vicente da
Silva Medina, disse que o prefeito não tem tomado medidas em relação às
precariedades do município, e que prestou juramento para tomar posse, e se ele não
administra o município cabe a Câmara tomar alguma providência. Retomou a palavra o
vereador Nelson Ramos Souza, disse que vem alertando pra esses fatos há muito
tempo; comentou que é muito querido pelos moradores do Bairro João Carlota,
pediram que ele tomasse providencias quanto a falta de limpeza do bairro, ele relatou
que colocou dois homens para fazer a limpeza do local, mas foi embargado pelo
secretário de obras, esperou por quinze dias e nenhuma providencia foi tomada pelo
executivo, retornou com os dois homens para fazer a limpeza e para seu espanto foi
novamente embargado pelo secretário de obras, já passou quase um ano e meio e
pouca coisa mudou, disse que compreende a preocupação do vereador, mas que
quando pediu que toda Casa se unisse para averiguar a falta dos médicos e os
servidores que vão para Casa nos veículos do município ninguém quis lhe
acompanhar, e que se vão cobrar alguma coisa que seja tudo e não somente a falta de
limpeza urbana; disse ainda que o município não precisava está passando por isso pois
a equipe de governo tem uma vasta experiência já que estão no segundo mandato, no
entanto o dever de Casa não foi feito, pois o município está faltando com o transporte
escolar, e outros municípios estão em dias com esta obrigação, não compreende já
que culpam o governo do estado por esta falha, mas todos os municípios ficaram sem
receber os repasses estadual. Logo após fez uso da palavra a vereadora Vânia Lucia
Costa, disse que ficou surpresa em receber ofício do vereador Vicente da Silva Medina,
e que ele deveria ter dirigido estas cobranças ao chefe do executivo e não aos seus

pares de atividade, mas que ela se reuniu com o vereador Jorginho e Vanin e com
chefe do executivo e que foi firmado o compromisso de começar os trabalhos de
limpeza do município e assim foi feito, espera que seja dado continuidade; pediu ao
departamento jurídico da Câmara que veja alguma forma de evitar que o cidadão fique
descartando entulhos e lixos pelas ruas; lembrou também que atual gestão deve
salários aos servidores além de alugueis de imóveis. Logo após fez uso da palavra o
vereador Silvanin de Souza Silva, disse que se reuniu com o prefeito e ele se
comprometeu a limpar as ruas e também dar manutenção nas estradas, assim sendo já
começaram a retirar os entulhos, e breve as estradas serão cascalhadas, mas espera
que a população possa contribuir e parar de colocar entulhos nas ruas de qualquer
forma. Como Líder de Bancada fez uso da palavra o vereador Maildes Carlos da Silva,
disse que teve um cidadão que colocou fogo em uma ponte na Barra do Batatal com
intenção de prejudicar imagem do prefeito, mas este cidadão deveria ter procurado as
autoridades para fazerem um mutirão e dar manutenção na ponte; disse ainda que vai
apresentar indicação para que o município coloque caçambas para retirar entulhos e
fazer uma lei que proíba o cidadão de jogar entulhos e lixos nas vias públicas; outra
indicação que será feita pelo vereador vai ser para formar parceria entre EMATER e o
município, para perfuração de poço de peixes para os moradores da zona rural, já que
no município tem uma empresa capaz de consumir toda produção. Como Líder de
Bancada fez uso da palavra o vereador Jorge Silva de Lima, lamentou a morte da
professora Margarete Marques; disse que a situação do lixo no município causa
transtornos e cobranças da população e que tem transmitido ao chefe do executivo
uma melhor condução dos trabalhos e que com os novos dirigentes do país na esfera
estadual e federal vão ajudar o município a entrar nos trilhos; comentou que conversou
com o dono da empresa COMPESCA, e ele pediu que o município providenciasse
calçamento do trecho que liga a BR cento e dezesseis até a sede da empresa, pois no
período chuvoso fica difícil o tráfego de caminhões, e que o município deveria ver esta
situação já que esta empresa emprega cerca de setenta munícipes, e que a proposta
de abrir poços de peixes do vereador Zé Pretinho é muito louvável dando novas
oportunidades aos homens do campo. Como Líder de Bancada fez uso da palavra o
vereador Vicente da Silva Medina, disse que encaminhou o ofício aos seus pares de
atividade uma vez que o prefeito não demonstra interesse pela situação do município, e
que de certa forma este ofício surtiu efeito, já que começaram a limpar as ruas do
município, e que é inaceitável a Câmara se manter omissa, haja visto as atitudes do
prefeito em sua ultima gestão, ele deixou os servidores sem pagamentos, agora
prometeu pagar e não cumpriu, não tem transporte escolar, e os vereadores não
podem aceitar ser atropelados como na outra gestão do prefeito, é preciso que a
Câmara saiba e demonstre a força que tem, fazendo de Ubaporanga um lugar muito
diferente e melhor; quanto a fala do presidente sobre instalação dos radares disse que
ele Vicente da Silva Medina, enviou oficio ao deputado Marcelo Aro, pedindo
instalações de radares e que toda cobrança para realização deste projeto é bem vinda.

Como Líder de Bancada fez uso da palavra o vereador, Nelson Ramos de Souza,
lamentou a morte da professora Margarete Marques; fez o pedido de informação para
saber por que os médicos do PSF estariam atendendo também no posto de saúde,
pediu ainda que o prefeito abra as portas da prefeitura para os munícipes pois, muitos
vem da zona rural e não conseguem ser atendidos já que faz muito tempo que a
prefeitura só funciona no período vespertino, a mesma contem cerca de quinhentos
servidores, mas não tem ninguém para atender o telefone e passar para os ramais
desejados. Logo após como Líder de Bancada fez uso da palavra o vereador Jorge
Siqueira de Rezende Ferreira, comentou sobre o projeto de lei que homenageou o
senhor Flaviano Medina, aos membros da família marques, e também a mãe do
vereador Nelson Carioca a senhora Margarida; quanto à instalação dos radares disse
ao vereador Vicente da Silva Medina que conversou com o senhor Robson, ele
demonstrou que é possível atender as demandas do município com a implantação dos
radares, e também resolver o problema das chuvas que desce próximo a propriedade
do senhor Magela e que causa transtornos aos moradores naquela localidade; disse
que a crise não acabou, pois ela é de nível nacional; quanto aos entulhos, comentou
que o Código de Postura do município trata sobre o assunto, e que cabe aplicar a Lei
conforme previsto; disse que a Câmara tem economizado recursos para devolver para
que a prefeitura possa aplicar na saúde e também nas melhorias das estradas. 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 e Requerimentos, sendo
aprovado por unanimidade dos vereadores; Indicações nº 53-54-55-56-69/2019, sendo
aprovadas por unanimidade dos vereadores; Indicações nº 57-58/2019, tendo feito uso
da palavra o vereador Nelson Ramos de Souza, disse que a implantação do prontuário
eletrônico trará mais benefícios para o município, e por isso pediu a secretária da Casa
que enviasse um ofício ao chefe do executivo pedindo uma atenção maior par esta
indicação.
Logo após, as Indicações foram aprovadas por unanimidade dos
vereadores; Indicação nº 59/2019, sendo aprovada por unanimidade dos vereadores;
Indicação nº 60/2019, tendo feito uso da palavra o vereador Vicente da Silva Medina,
pediu explicação de onde se localizaria as melhorias solicitadas nesta indicação.
Atendendo solicitação a vereadora Vânia Lucia Costa, se propôs a responder o
questionamento do vereador, mas salientou seu descontentamento com a atitude do
mesmo. Retomando a palavra o vereador Vicente da Silva Medina explicou que seu
questionamento não foi contra aprovação das melhorias, mas quanto ao fato do
vereador residir em um dos imóveis beneficiados pela indicação e que é um dos
autores da referida indicação, seu descontentamento é que segundo ele foi tratado de
forma diferente, pois a assessoria da Casa lhe disse que ele não poderia ser autor da
indicação que homenageia seu irmão Flaviano da Silva Medina, e que tão pouco
poderia permanecer no plenário durante a votação da mesma. Foi esclarecido pelo
assessor jurídico da Casa, que o Regimento Interno veda o voto para interesse

particular, que é justamente o caso do vereador, pois homenagear o irmão é
reconhecimento para a família, mesmo que as pessoas trafeguem na referida rua com
o nome do irmão do vereador, ao passo que fazer melhorias na praça conforme pede a
indicação é para melhorar a vida de todos que lá habitam ou trafeguem por ela. Logo a
pós o vereador Nelson Ramos de Souza disse que se for preciso poderiam retirar o
nome dele da indicação, mas que sempre buscou melhorias para a coletividade e não
pessoal, prova disso são vários recursos que conseguiu com o seu candidato a
deputado Paulo Abi-Ackel. Logo após, fez uso da palavra o vereador Jorge Silva de
Lima, comentou que também colocou indicação para melhorias da rua onde reside.
Logo após, as Indicações foram aprovadas por unanimidade dos vereadores;
Indicações nº 61-62/2019, tendo feito uso da palavra o vereador Vicente da Silva
Medina, disse que sabe da necessidade do calçamento na localidade e também da
urgência em realizar a vistoria na ponte conforme pedido na indicação. Logo após fez
uso da palavra o vereador Nelson Ramos de Souza disse que esta indicação é
apresentada há vários anos na Casa, e que agora é à hora de tomarem providencias e
executar. Logo após, as Indicações foram aprovadas por unanimidade dos vereadores;
Indicações nº 63-64-65/2019, tendo feito uso da palavra o vereador Nelson Ramos de
Souza, disse que conseguiu recursos com o candidato a deputado e que as obras já
poderiam estar acontecendo, mas houve atraso por causa do período chuvoso. Logo
após, as Indicações foram aprovadas por unanimidade dos vereadores; Indicações nº
66-67-68/2019, sendo aprovada por unanimidade dos vereadores; Indicação nº
70/2019, sendo aprovada por unanimidade dos vereadores; Pedido de Providência nº
05/2019, sendo aprovada por unanimidade dos vereadores; Pedido de Informação nº
01/2019, tendo feito uso da palavra o vereador Nelson Ramos de Souza, quer saber se
o transporte para servidores que tenham que atender fora da sede do município é
amparado por Lei, principalmente os médicos, que não gostam de colocar os carros no
barro. Logo após, o Pedido de Providência foi aprovado por unanimidade dos
vereadores; Requerimentos nº 02-03/2019, tendo feito uso da palavra o vereador
Vicente da Silva Medina, sobre o Requerimento nº 02/2019, disse que está apenas
repassando a indagação da munícipe que lhe acompanha na rede social, ele
questionou se o valor pago em diárias de viagem e fornecimento a Prefeitura são da
mesma senhora Raquel, secretária do prefeito, e sobre o Requerimento nº 03/2019,
pediu informações sobre os valores gastos com a frota do município nos meses de
setembro, outubro e novembro. Logo após, os Requerimentos foram aprovados por
unanimidade dos vereadores; votação em Primeiro Turno dos seguintes projetos:
Projeto de Lei nº 03/2019, tendo feito uso da palavra o vereador Vicente da Silva
Medina, disse que o projeto em questão é muito importante, que é uma pena não poder
participar da homenagem a seu irmão. Logo após o vereador Jorge Siqueira de
Rezende Ferreira, disse que é uma homenagem merecida, mas que o regimento veda
o voto do vereador por se tratar de ente familiar. Logo após, o projeto de lei foi
aprovado por unanimidade dos vereadores, como determina o Artigo de nº 107, do

Regimento Interno da Câmara Municipal, o vereador Vicente da Silva Medina se
ausentou do Plenário no momento da votação; Projeto de Lei nº 04/2019, tendo feito
uso da palavra o vereador Vicente da Silva Medina, projetos que homenageia vários
membros da família Marques, e também a mãe do vereador Nelson Ramos, pessoa
pela qual a família Marques sempre teve muita estima. Logo após o vereador Nelson
Ramos de Souza, disse que a família Marques deixou um legado para o município,
principalmente na área da educação, e que Flaviano da Silva Medina, era sem dúvida
um dos grandes nomes da família, pessoa muito tranquila e carismática; já a senhora
sua mãe, dona Margarida foi por vários anos empregada da família Marques, o seu pai
foi coveiro, e que ele sente muito orgulho em ser vereador por três mandatos. Logo
após, o projeto de lei foi aprovado por unanimidade dos vereadores; Projeto de Lei nº
05/2019, sendo aprovado por unanimidade dos vereadores; Projeto de Lei nº 06/2019,
sendo aprovado por unanimidade dos vereadores; Projeto de Lei nº 07/2019, sendo
aprovado por unanimidade dos vereadores, como determina o Artigo de nº 107, do
Regimento Interno da Câmara Municipal, o vereador Nelson Ramos de Souza se
ausentou do Plenário no momento da votação; Projeto de Lei nº 08/2019, sendo
aprovado por unanimidade dos vereadores; Projeto de Lei nº 09/2019, tendo feito uso
da palavra o vereador Vicente da Silva Medina, disse que dona Gracinha foi de certa
forma a mãe de todas as professoras, e que a criação da praça próximo ao quartel da
polícia militar é muito merecida, pois já que a família Marques sempre demonstrou um
grande lado humanitário. Logo após fez uso da palavra o vereador Jorge Siqueira de
Rezende Ferreira, pediu que a secretária da casa confeccionasse indicação para que o
município faça a demarcação da praça e se possível alguma ornamentação do local.
Logo após, o projeto de lei foi aprovado por unanimidade dos vereadores. 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. Para constar, mandou lavrar a presente ata, que será assinada por todos os
vereadores, depois de discutida e aprovada. Ubaporanga – MG, 14 de fevereiro de
2019.
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