Ata da Primeira Reunião Extraordinária 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 vinte e cinco dias do mês de abril 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 abril. Inicialmente, verificando em livro próprio, foi registrada a
ausência do vereador Silvanin de Souza 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 Efésios, capítulo um, versículos dois e três, feito
pela vereadora Vânia Lúcia Costa. Em seguida, a ata da reunião ordinária do mês de
abril de dois mil e dezenove, realizada no dia onze, foi submetida à votação, sendo
aprovada sem qualquer ressalva. 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
49/2019, de autoria do Marco Aurélio de Carvalho - 2º Tenente da Pólicia Militar - CMT
da 2º/288º PM; Indicações nº 118-119/2019, de autoria do vereador Vicente da Silva
Medina; Pedidos de Informações nº 11-12-13/2019, de autoria do vereador Jorge
Siqueira de Rezende Ferreira; Parecer nº 13/2019, 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,
estabelece a política de atuação e define atendimentos dos agentes comunitários de
saúde e dos agentes de combate às endemias, no município de Ubaporanga/MG e dá
outras providências", de autoria do prefeito municipal Gilmar de Assis Rodrigues;
Votação em Segundo Turno e Redação Final do Projeto de Lei nº 11/2019; Oficio nº
067/2019, de autoria do prefeito municipal Gilmar de Assis Rodrigues, encaminhando o
Projeto de Lei nº 013/2019, cuja ementa é: “Dispõe sobre as Diretrizes para a
elaboração da Lei Orçamentária de 2020 e dá outras providências”. Logo após, foi
aberto o momento destinado às breves comunicações; na oportunidade, fez uso da
palavra o vereador Nelson Ramos de Souza, disse que esta semana recebeu diversas
reclamações quanto à licitação da compras de bombons, no valor de trinta e cinco mil
reais, buscou informações com o contador da Câmara, o qual disse que o processo é
legal não cabendo à Casa de Leis nenhum ato, e que o valor gasto no referido
processo foi de nove mil reais, sendo pago cinco mil e ficando resto a pagar de quatro
mil reais, e pelo fato do recurso ser vinculado a educação ele poderia ser gasto
somente nesse setor, inclusive com merendas; Nelson salientou que se fosse ele o
gestor a prioridade não seria a compra de bombons, e sim investir na merenda escolar,
pois já ouviu reclamações quanto a qualidade da mesma. Logo após fez uso da palavra
o vereador Vicente da Silva Medina, disse que em todos os setores da administração
municipal são colocados dificuldades para o cidadão conseguir atendimento, e que não

é o bastante oferecer bombom um dia, e deixar o resto do ano o povo com problemas
na área da saúde, obras, etc; pediu a secretária da Casa e a Mesa Diretora que
modificasse a redação da Indicação de numero cento e dezoito, de sua autoria, já que
sua intenção é que a motocicleta da Câmara de vereadores fosse doada para os
Agentes Comunitários de Saúde, e não os Agentes de Combate a Endemias. Em
aparte o vereador Nelson Ramos de Souza, pediu que fosse enviado um oficio ao
chefe do executivo pedindo que as estradas do Córrego do Feijoal fossem patroladas,
pois nessa localidade mora um senhor com dois filhos especiais, e a estrada está em
péssimas condições, assim como a ponte que eles utilizam, pediu que o secretário de
obras parasse de olhar suas questões particulares e cuidasse do serviço público. Logo
após fez uso da palavra o vereador, Maildes Carlos da Silva, pediu ao prefeito que
patrolasse as estradas do Córrego do Rio Preto e da Barra do Batatal, pois o mato tem
tomado conta das estradas; disse que por duas vezes precisou utilizar os serviços de
saúde do município e que não foi bem atendido, pediu à secretária que tomasse
providências; comentou que existe uma médica com especialização em pediatria, mas
que atende somente como clínico, e que limita o atendimento a dezoito pessoas; disse
que presenciou uma senhora moradora da Barra do Batatal de noventa anos, buscando
atendimento no PSF e no Posto de Saúde e não ser atendida, e que a enfermeira
recusou a colocá-la para dentro do posto, alegando que se ela viesse a óbito a própria
enfermeira seria a responsável; disse que ligou para o prefeito, mas ele não atendeu a
sua ligação, disse que iria conversar com o setor jurídico da Casa para que possa doar
mil reais por mês para a secretaria municipal de saúde manter os médicos e assim
fazer o posto ficar aberto vinte e quatro horas; disse que o médico que atende em São
Sebastião do Batatal é um excelente profissional, chega oito horas e sai as quinze, e
que poderia revezar, atender um dia na comunidade e outro no posto de saúde. Logo
após fez uso da palavra o vereador Jorge Siqueira de Rezende Ferreira, comentou
sobre o funcionamento do callcenter e dos empregos gerado com a instalação do
mesmo no município; disse que os moradores do Córrego do Barracão e do Bairro Bela
Vista estão reclamando da falta de água; disse que o vereador Zé Pretinho acertou em
pedir o patrolamento das estradas, pois estão em péssimas condições por causa das
chuvas dos últimos dias; disse que a Pólicia Militar enviou um oficio agradecendo pelo
dinheiro devolvido para melhorias nas viaturas, parabenizou a referida instituição pelo
belo trabalho prestado ao estado de Minas Gerais, e principalmente ao município e
Ubaporanga; pediu providencias quanto à falta de água do Bairro Bela Vista, já que o
fato se arrasta há três anos, e que é preciso fazer limpeza e iluminar o referido bairro;
comentou que vários internautas cobraram uma satisfação dele quanto à compra dos
bombons, e que divulgou a nota de esclarecimento apresentada pela prefeitura;
comentou também que participou de uma reunião com o prefeito Gilmar e outros
representantes de municípios e de associações para tratarem da reabertura do Hospital
Nossa Senhora Auxiliadora; cobrou que os pedidos de providencias feitos pela Casa de
Leis tenham respostas, pois a impressão deixada na Casa é que os vereadores não

são ouvidos. Logo após como Líder de Bancada fez uso da palavra a vereadora Vânia
Lucia Costa, parabenizou ao vereador Nelson Ramos de Souza pela justificativa da
compra dos bombons, assim bem como o vereador Jorginho Rodrigues; disse que o
executivo tem o direito de gastar o dinheiro, e que os alunos e servidores merecem,
mas devido às dificuldades enfrentadas pela administração ela deveria de fato fazer
escolhas do que realmente é prioritário; esta semana muitos dos vereadores se
reuniram para tratar do Código Municipal de Posturas, e que falta ao executivo de fato
cobrar uma aplicação do mesmo, mas ficam omissos, pois acham que a cobrança de
aplicação do referido código atrapalha nas eleições; para encerrar disse que a Casa de
Leis se sacrificou para devolver dinheiro para a prefeitura, onde foram gastos dez mil
para reforma das viaturas, e é um absurdo comprar nove mil reais em bombons. Como
Líder de Bancada fez uso da palavra o vereador Nelson Ramos de Souza, disse que o
vereador Zé Pretinho esqueceu que a própria filha sofreu o transtorno passado pela
senhora de noventa anos, e que a irresponsabilidade não foi cometida pela enfermeira,
e sim pela administração, pois, é um absurdo em plena quarta-feira ter médico apenas
a noite, e que melhorias nessa área são cobradas desde o primeiro ano de mandato, e
que não consegue compreender o poder dos médicos de escolher quando quer vir e
quantos vão atender, falta à administração cobrar dos profissionais o mesmo rigor que
a população cobra dos vereadores. Logo após fez uso da palavra como Líder de
Bancada o vereador Vicente da Silva Medina, comentou sobre a falta de água no
Córrego do Barracão e do Bairro Bela Vista; disse que enviou oficio a COPASA, e a
empresa informou que depende da prefeitura para dar segmento as obras do Bairro
Bela Vista; disse que os moradores da Rua Doutor Almério e do Bairro Monte Castelo
também reclamaram da falta de iluminação Pública; lamentou o fato da compra dos
bombons, pois a administração tem diversos problemas na manutenção de serviços
básicos do município. Como Líder de Bancada fez uso da palavra o vereador Jorge
Siqueira de Rezende Ferreira, esclareceu que quando pediu respostas aos pedidos de
providencias, é que foi feito um em especial, para tratar da sujeira das ruas do Bairro
João Carlota, nada foi feito dando a impressão de que a prefeitura é conivente com os
fatos; quanto à publicação da licitação realmente dava a entender que a prefeitura
estava pagando o valor exorbitante em uma unidade de bombom, e não no pacote;
comentou que ele presenciou juntamente com o vereador Jorginho da Saúde, eles
estavam visitando um munícipe que precisava utilizar oxigênio, e que quando o rapaz
foi instalar o balão de oxigênio ele arrancou o lacre mas no recipiente constava apenas
metade do produto, eles indagaram o rapaz responsável pela instalação, assim bem
como vários servidores da saúde e todos disseram que a prática é antiga, desta forma
pediu que a prefeitura tome medidas junto a empresa que fornece oxigênio para o
município. 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 Pedidos de
Informações, sendo aprovado por unanimidade dos vereadores presentes; Indicação nº

118/2019, tendo feito uso da palavra o vereador Vicente da Silva Medina, solicitou que
a moto para os Agentes de Comunitário de Saúde. Fez uso da palavra o vereador
Nelson Ramos de Souza, parabenizou o vereador pela indicação, queria ter tomado
esta atitude em sua gestão, mas como havia transferido o automóvel para a prefeitura
e também a doação do salão de eventos, não quis parecer que estava sucateando a
Casa de Leis. Logo após, a Indicação foi aprovada por unanimidade dos vereadores
presentes; Indicação nº 119/2019, sendo reprovada, obtendo cinco votos contra e dois
a favor; Pedidos de Informações nº 11-12-13/2019, sendo aprovados por unanimidade
dos vereadores presentes; votação em Segundo Turno e Redação Final do Projeto de
Lei nº 11/2019, cuja ementa é: "Dispõe sobre o reajuste do Piso Salarial, estabelece a
política de atuação e define atendimentos dos agentes comunitários de saúde e dos
agentes de combate às endemias, no município de Ubaporanga/MG e dá outras
providências", na forma do vencido em Primeiro Turno, submetendo ao Plenário
Parecer Nº 13/2019 propondo Emenda Modificativa da Comissão à redação do Artigo
n° 10 do Projeto Vencido em Primeiro Turno, sendo aprovado por unanimidade dos
vereadores presentes. Em seguida, foi encaminhado à Comissão Legislação, Justiça,
Redação, Orçamento, Finanças e Tomadas de Contas, o Projeto de Lei nº 13/2019,
registrado na presente reunião, para a devida análise e emissão de parecer. 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, 25 de abril de 2019.
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