Ata da Reunião Ordinária do mês de abril 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 onze dias do mês de abril 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 abril. Inicialmente, verificando em livro próprio, foram
registradas as ausências dos vereadores Maildes Carlos da Silva, estando os
demais vereadores presentes, razão pela qual, havendo número legal, o senhor
presidente, invocando o nome de Deus, declarou instalada a reunião, na forma
regimental. Realizou-se a leitura de uma referência bíblica, sendo de Salmos,
capítulo vinte e cinco, versículos oito a dez, feito pelo vereador Nelson Ramos de
Souza. Em seguida, a ata da reunião ordinária do mês de março de dois mil e
dezenove, realizada no dia quatorze, foi submetida à votação, sendo aprovada sem
qualquer ressalva. Neste momento, o vereador presidente realizou a prestação de
contas da Câmara Municipal, referente ao mês de março 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 92-107-108-109-117/2019, de autoria do vereador
Vicente da Silva Medina; Indicação nº 93/2019, de autoria do vereador Maildes
Carlos da Silva; Indicações nº 94-95/2019, de autoria do vereador Adão Alves
Ribeiro; Indicações nº 96-97-98-99-100/2019, de autoria do vereador Nelson Ramos
de Souza; Indicações nº 101-102-103-104-105-106/2019, de autoria da vereadora
Vânia Lucia Costa; Indicações nº 110-111-112-113-114-115-116/2019, de autoria
do vereador Jorge Siqueira de Rezende Ferreira; Pedido de Providência nº
08/2019, de autoria do vereador Vicente da Silva Medina; Pedidos de Providências
nº 09-10/2019, de autoria do vereador Adão Alves Ribeiro; Pedido de Providência
nº 11/2019, de autoria dos vereadores Jorge Siqueira de Rezende Ferreira e
Vicente da Silva Medina; Pedidos de Informações nº 09-10/2019, de autoria do
vereador Vicente da Silva Medina; Parecer nº 11/2019, de autoria da Comissão de
Legislação, Justiça, Redação, Orçamento, Finanças e Tomada de Contas, referente
ao Projeto de Lei nº 11/2019, cuja ementa é: "Dispõe sobre o reajuste do Piso
Salarial dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às
Endemias no Município de Ubaporanga/MG e da outras providências", de autoria do
prefeito municipal Gilmar de Assis Rodrigues; Parecer nº 12/2019, de autoria da
Comissão de Educação, Saúde, Obras Públicas, Viação e Agricultura, referente ao
Projeto de Lei nº 11/2019, cuja ementa é: "Dispõe sobre o reajuste do Piso Salarial

dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias no
Município de Ubaporanga/MG e da outras providências", de autoria do prefeito
municipal Gilmar de Assis Rodrigues; Substitutivo da Comissão Legislação Justiça
e Redação, Orçamento Finanças e Tomada de Contas ao Projeto de Lei Municipal
nº 011/2019; Oficio nº 065/2019, de autoria do prefeito municipal Gilmar de Assis
Rodrigues, encaminhando solicitação de emenda ao Projeto de Lei nº 010/2019,
cuja ementa é: “Institui o Código de Posturas Municipal de Ubaporanga e dá outras
providências”; Projeto de Lei nº 012/2019, cuja ementa é: “Revisa vencimento de
servidores do Legislativo Municipal de Ubaporanga e dá outras providências”, de
autoria do vereador Jorge Siqueira de Rezende de Ferreira; Projeto de Resolução
nº 02/2019, cuja ementa é: “Concede título de cidadania honorária ao André
Quintão Silva, e dá outras providências”, de autoria da vereadora Eva Gomes da
Silva Azevedo; Portaria nº 09/2019, o qual nomea Comissão Especial pra emitir
parecer no Projeto de Resolução nº 02/2019. Logo após, foi aberto o momento
destinado às breves comunicações; na oportunidade, fez uso da palavra à
vereadora Vânia Lucia Costa, comentou sobre algumas de suas indicações, nas
quais solicitou a implantação do programa de riscos ambientais, lembrou que este
programa já foi regulamentado por Lei Federal no ano de mil novecentos e noventa
e quatro; outro pedido foi para que a prefeitura forneça aos servidores o
equipamento de proteção individual, mesmo que administração ache caro, porém é
um direito do servidor; comentou sobre a satisfação de poder ter entregado ao
conselho tutelar um veículo, cinco computadores, cinco impressoras, graças ao
empenho do ex-prefeito Betinho, junto ao ex-deputado Renzo Braz; a vereadora
disse que pretende encerrar seu mandato sempre buscando atender as
necessidades do município de forma honesta sem politicagens. Logo após fez uso
da palavra a vereadora Eva Gomes da Silva Azevedo, parabenizou a vereadora
Vânia pela conquista do automóvel e dos equipamentos para atender ao conselho
tutelar; comentou sobre sua luta para ajudar o corpo de bombeiros de Ubaporanga,
disse que primeiro pediu ao deputado estadual André Quintão uma ambulância e foi
atendida, tanto é que a referida ambulância está sempre prestando socorro para
unidade de saúde do município, agora pediu a um munícipe uma área para a
construção de um quartel para os bombeiros e também foi atendida, pediu para que
todos os munícipes possam de alguma forma doar mão de obra ou material para a
construção do quartel; lamentou que com todo trabalho prestado pelos bombeiros
ao município e adjacências a prefeitura ainda não tenha se disponibilizado a firmar
qualquer convênio de ordem financeira para ajudar no abastecimento da
ambulância utilizada pelos bombeiros; disse ainda que tramita na Casa um projeto
de lei que altera o piso salarial dos agentes comunitários de saúde e que o mesmo
depois de varias reuniões com assessoria deve ser aprovado sem maiores

problemas. Logo após fez uso da palavra o vereador Vicente da Silva Medina,
parabenizou o senhor Sebastião Godinho pela iniciativa do projeto "Pequeno
Cidadão", e que comemorou no presente dia um ano de existência; comentou sobre
as indicações de sua autoria na qual pede o calçamento de um trecho da estrada
próximo a Igreja Santa Terezinha no Córrego do Pau de Folha, a instalação de uma
academia na Vila Floriano, e a construção de uma quadra de esportes na
comunidade do Aeroporto, outra solicitação apresentada pelo vereador é a
construção de uma escadaria ligando a BR cento e dezesseis ao Bairro Vista
Alegre; comentou ainda que o projeto apresentado pelo executivo para reajustar o
piso salarial dos agentes comunitários de saúde, tinha diversas falhas, mas graças
aos trabalhos dos vereadores e da assessoria jurídica estas pendências foram
concertadas e hoje está pronto para a votação, e com certeza aprovado pela
maioria; por outro lado foi encaminhado a Casa um projeto para tratar do código de
posturas do município, de acordo com o vereador esse projeto é de certa forma
resultado de suas cobranças feita via Faceboook e também aos seus pares de
atividade, mas que infelizmente não tem nem como ser apreciado, já que veio
faltando artigos na lei, o projeto foi muito mal elaborado. Fez uso da palavra o
vereador Jorge Siqueira de Rezende Ferreira, disse que os vereadores da
comissão se reuniram a tempo e a hora para analisar o projeto sobre o reajuste do
piso salarial dos agentes comunitários de saúde, fizeram as emendas devidas,
assim sendo está pronto para votação, e espera pela aprovação da maioria dos
membros da Casa; quanto ao código de postura do município, entende a
necessidade do mesmo, pois certos munícipes descartam entulhos, lixo na rua e
acham que a prefeitura é obrigada a retirar, isso acontece a todo o momento, e a
população acaba criticando o prefeito e os vereadores, com esse novo código de
posturas espera que o município seja mais atuante evitando que esses fatos
ocorram; disse ainda que o Governo do Estado tem uma dívida de quase quatro
milhões de reais com o município, sendo que a gestão do ex-governador Pimentel
deixou três milhões novecentos e cinquenta e um mil reais, mas o novo governador
Romeu Zema, revogou o decreto que retinha parte dos recursos financeiros dos
municípios, e que agora os pagamentos cairão nos valores corretos, assim sendo,
espera que o município possa entrar nos trilhos e pagar as dívidas acumuladas;
disse ainda que devolveu vinte e cinco mil reais para a prefeitura sendo que quinze
mil foram para aplicar na saúde e dez mil para reformar a viatura da Policia Militar.
Logo após fez uso da palavra o vereador Jorge Silva de Lima, comentou que o
projeto para reajuste do piso salarial dos agentes comunitários de saúde deve ser
aprovado por unanimidade; lamentou o fechamento dos cento e dezenove leitos do
Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, e também os trinta leitos do Hospital de Bom
Jesus do Galho, e que esses fatos acontecem por má gestão dos recursos,

prejudicando a população pobre que depende destes leitos; pediu que o presidente
da Casa continuasse fazendo as devoluções dos recursos para a prefeitura e que
isso seja da forma mais transparente possível, já que muitos munícipes acham que
a Casa vive fazendo esquema de corrupção, e que é muito fácil falar do vereador,
do servidor público, mas o difícil é tratar com vidas, e não poder dar o atendimento
necessário, mas que todos os servidores estão de parabéns pelo comprometimento
com que exercem duas funções. Como Líder de Bancada fez uso da palavra o
vereador Nelson Ramos de Souza, parabenizou a vereadora Vânia e a Vereadora
Eva, pelo empenho em buscar recursos para o município, e que ele já passou por
isso, buscar recursos e não ter o devido reconhecimento, ou seja, a luz do vereador
é colocada debaixo do balaio para que não brilhe. Como Líder de Bancada retornou
a Tribuna o vereador Jorge Siqueira de Rezende Ferreira, parabenizou a vereador
Eva e a vereadora Vânia pelas conquistas junto aos seus deputados, e que todos
os outros vereadores pudessem fazer da mesma forma, pois vários deputados
levam o voto e não traz nada para o município; lembrou que ano vindouro
acontecerá eleição, e com que cara o candidato baterá a porta do eleitor pedindo
voto se não tem nada pra mostrar; disse que tem gente que criticou o fato de ter
devolvido vinte e cinco mil para a prefeitura, mas que ao todo já ultrapassa setenta
mil reais, é uma administração enxuta, contendo gastos. Jorge Silva de Lima
parabenizou a vereadora Vânia e a vereadora Eva, pelas conquistas; disse que o
cidadão Ailton Barbosa, comunicou que está vendo a possibilidade do deputado
federal Mizael Varela mandar um caminhão compactador para o município, e que
todo servidor precisa de material para trabalhar, principalmente na área da saúde;
agradeceu a todos pelo empenho e dedicação por mais que tenham sido criticados
nesses últimos tempos, sabe do valor que cada um tem e das dificuldades em ser o
profissional da área. Como Líder de Bancada fez uso da palavra o vereador Vicente
da Silva Medina, disse que alguns servidores pediram que ele falasse com o
presidente da Casa para indicar parte do recurso devolvido para confecção de
uniformes, é importante fazer as devoluções com transparência; as vereadoras da
Casa estão de parabéns por buscarem recursos para o município; é lamentável
receber documento mostrando que o município tem a receber do governo do
estado, mas que o rombo existente no município não é especifico por causa dessa
dívida, pois o último gestor entregou as contas do município em dias, mas que o
rombo se deve pela forma de administrar do atual prefeito que em seu mandato
anterior deixou o município estourado, e nesse mandato no começo da gestão
fizeram farras com as diárias de viagens, e vários contratos sem necessidade
administrativa, apenas para servirem de cabo eleitoral. Como Líder de Bancada fez
uso da Tribuna a vereadora Vânia Lucia Costa, disse que entende a solicitação do
vereador Vicente, mas que ela apresentou uma indicação para que o município

forneça os equipamentos de proteção individual a cada servidor, mas que essas
indicações esbarram na boa vontade do executivo. 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, Pedidos de Providências e Pedidos de
Informações, sendo aprovado por unanimidade dos vereadores presentes;
Indicações nº 92-107-108-109-117/2019, sendo aprovadas por unanimidade dos
vereadores presentes; Indicação nº 93/2019, sendo aprovada por unanimidade dos
vereadores presentes; Indicações nº 94-95/2019, sendo aprovadas por
unanimidade dos vereadores presentes; Indicações nº 96-97-98-99-100/2019, tendo
feito uso da palavra o vereador Nelson Ramos de Souza, esta indicação o
acompanha desde o primeiro mandato, é um sonho dele e de muitos munícipes que
a COPASA, encontre outra forma de abastecer o município, seja captando água em
córrego ou poço artesiano, segundo o vereador tem um poço no Bairro Bela Vista
que daria para abastecer um terço da população; comentou ainda sobre a
necessidade do pagamento de horas extras dos motoristas. Fez uso da palavra o
vereador Vicente da Silva Medina, comentou sobre a necessidade da reforma da
Rua Maria Antônio Franco, e que tem que ser feita com urgência. O vereador Jorge
Siqueira de Rezende Ferreira, solicitou a secretaria da Câmara a elaboração de um
ofício a COPASA, pedindo que seja feito análise da água por outra empresa, sem
vínculos com a referida instituição. Logo após, as Indicações foram aprovadas por
unanimidade dos vereadores presentes; Indicações nº 101-102-103-104-105106/2019, tendo feito uso da palavra o vereador Nelson Ramos de Souza,
comentou que a apresentação da indicação é muito bem vinda, pois tem servidor
que precisa muito do EPI, e que é lamentável ver servidor andar junto do lixo no
caminhão que faz a coleta, é vergonhoso o município não ter um caminhão
adequado para coleta. Logo após, as Indicações foram aprovadas por unanimidade
dos vereadores presentes; Indicações nº 110-111-112-113-114-115-116/2019,
sendo aprovadas por unanimidade dos vereadores presentes; Pedido de
Providência nº 08/2019, sendo aprovado por unanimidade dos vereadores
presentes; Pedidos de Providências nº 09-10/2019, sendo aprovados por
unanimidade dos vereadores presentes; Pedido de Providência nº 11/2019, tendo
feito uso da palavra o vereador Nelson Ramos de Souza, relatou que o esgoto no
Bairro Bela Vista, assim como outro que foi pedido de indicação da vereadora Eva,
em outra oportunidade, são problemas fáceis de ser resolvidos, falta boa vontade
do setor de obras e também tem a necessidade de resolver o problema da galeria
da Rua Major Alexandrino. Logo após, o Pedido de Providência foi aprovado por
unanimidade dos vereadores presentes; Pedidos de Informações nº 09-10/2019,
sendo aprovado por unanimidade dos vereadores presentes; votação em Primeiro

Turno do Substitutivo ao Projeto de Lei nº 11/2019, sendo aprovado por
unanimidade dos vereadores presentes. Em seguida, foi encaminhado à Comissão
Legislação, Justiça, Redação, Orçamento, Finanças e Tomadas de Contas, e
Comissão de Educação, Saúde, Obras Públicas, Viação e Agricultura, Oficio nº
65/GAB/2019, de autoria do prefeito municipal Gilmar de Assis Rodrigues, o qual
solicita emenda ao Projeto de Lei nº 10/2019, registrado na presente reunião, para
a devida análise e emissão de parecer. Foi encaminhado à Comissão Legislação,
Justiça, Redação, Orçamento, Finanças e Tomadas de Contas, o Projeto de Lei nº
12/2019, registrado na presente reunião, para a devida análise e emissão de
parecer. Em seguida, o presidente nomeou através da Portaria nº 09/2019, os
vereadores Vânia Lúcia Costa, Maildes Carlos da Silva, e Adão Alves Ribeiro, como
membros da Comissão Especial para emitir parecer no Projeto Resolução nº
02/2019. 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, 11 de abril de 2019.
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