Ata da Reunião Ordinária do mês de setembro de dois mil e dezoito, da Câmara
Municipal de Ubaporanga, Estado de Minas Gerais. Presidente: Nelson Ramos de
Souza; Primeiro - Secretário: Jorge Siqueira de Rezende Ferreira. Vice-Presidente:
Jorge Silva de Lima. Aos treze dias do mês de setembro do ano de dois mil e
dezoito, às dezenove horas e quinze minutos, na sede da Câmara Municipal,
situada na Praça Lindolfo Soares de Carvalho, número quatro, realizou-se a reunião
ordinária do mês de setembro. 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
Livro de Efésios capítulo dois, versículos dezesseis a dezoito, feito pelo vereador
Nelson Ramos de Souza. Em seguida, a ata da reunião ordinária do mês de agosto
de dois mil e dezoito, realizada no dia nove, foi submetida à votação, sendo
aprovada sem qualquer ressalva. Neste momento, o presidente informou que a
prestação de contas da Câmara Municipal, referente ao mês de agosto, de 2018,
será realizada na próxima reunião. 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: Convite
para participar da quarta edição da homenagem às pessoas centenárias de nossa
região, a realizar-se na cidade de Caratinga-MG.; Oficio DGC-908/2018, de autoria
de Adair Carlos de Souza Soares - Diretor de Gestão de Convênios, Harrison
Barroso Lana - Superintendente de Infraestrutura Municipal, Fabiana de Castro
Raso - Subsecretária de Infraestrutura do Governo do Estado de Minas Gerais;
Pedido de Providência nº 13/2018, de autoria do vereador Vicente da Silva Medina;
Pedido de Providência nº 14/2018, de autoria da vereadora Vânia Lúcia Costa;
Pedido de Informação nº 04/2018, de autoria do vereador Jorge Siqueira de
Rezende Ferreira; Parecer nº 07/2018, e Emenda de Redação nº 01/2018, de
autoria dos membros da Comissão de Legislação, Justiça, Redação, Orçamento,
Finanças e Tomadas de Contas, referente ao Projeto de Lei nº 11/2018, cuja
ementa é: "Autoriza o chefe do Poder Executivo a firmar contrato de comodato para
utilização de uma roçadeira hidráulica e dá outras providências"; Parecer nº
11/2018, autoria dos membros da Comissão de Legislação, Justiça, Redação,
Orçamento, Finanças e Tomadas de Contas, referente à Emenda de Redação nº
02/2018, e Parecer nº 10/2018, autoria dos membros da Comissão de Legislação,
Justiça, Redação, Orçamento, Finanças e Tomadas de Contas, referente à Emenda
Aditiva nº 01/2018, referente ao Projeto de Lei nº 11/2018, emendas de autoria do
vereador Jorge Siqueira de Rezende Ferreira; Votação do Projeto de Lei nº
11/2018; Parecer nº 09/2018, e Emenda de Redação nº 01/2018, de autoria dos
membros da Comissão de Legislação, Justiça, Redação, Orçamento, Finanças e

Tomadas de Contas, referente ao Projeto de Lei nº 13/2018, cuja ementa é: "Dispõe
sobre autorização para concessão de comodato de bem público para a associação
dos moradores do morro do cemitério, e dá outras providências"; Parecer nº
12/2018, e Emenda Aditiva nº 01/2018, de autoria dos membros da Comissão de
Legislação, Justiça, Redação, Orçamento, Finanças e Tomadas de Contas,
referente ao Projeto de Lei nº 14/2018, cuja ementa é: "Dispõe sobre procedimentos
de segurança para repressão de explosões em caixas eletrônicos bancários de
auto-atendimento, localizados no município de Ubaporanga", projeto de autoria do
vereador Jorge Siqueira de Rezende Ferreira; Votação do Projeto de Lei nº
14/2018; Ofício nº 208/2018, de autoria do prefeito municipal Gilmar de Assis
Rodrigues, encaminhando os Projetos a seguir: Projeto de Lei nº 16/2018, cuja
ementa é: "Revoga a Lei Municipal nº 485, de 09/12/2011", Projeto de Lei nº
17/2018, cuja ementa é: "Dispõe Sobre o Apoio Público ao Circo Itinerante
Instalado no Município". Logo após, foi aberto o momento destinado às breves
comunicações; na oportunidade, fez uso da palavra o vereador Jorge Siqueira de
Rezende Ferreira, cumprimentando todos os presentes; sobre a falta de transporte
escolar, informou que o Município solicitou da cooperativa ônibus reserva para
cumprir as rotas; sobre o ônibus da Barra do Batatal que não foi buscar as crianças,
ele foi sim, simplesmente fez uma rota diferente, por causa da obra do morro do
“José Doca”; em contra partida, Ubaporanga é um dos poucos municípios da região
que está com o transporte escolar em dia, hoje foi pago o mês de julho todo e o
mês de agosto é pago até o dia vinte de setembro, apesar de toda crise e de toda
sacanagem do Governo de Minas com o Município, o prefeito Gilmar e sua equipe
está de parabéns por estar mantendo o pagamento do transporte escolar em dia;
em ano de eleição diz que não poderia passar em branco na Tribuna, sempre vem
falando juntamente com o vereador Nelson Ramos de Souza, que irão pedir votos
para candidato que fizeram para o município; relata os recursos que o município
recebeu: Ministério da Saúde: Ampliação do PSF - 219.997,00, aguardando
liberação; Equipamento de Saúde - 10.000,00, recurso em conta; Incremento do
PAB - 27.789,00, recurso já utilizado; Incremento do MAC - 22.211,00, recurso em
conta; Equipamento Saúde - 25.000,00, recurso liberado; Equipamento (carro) 90.000,00, recurso utilizado; Ambulância - 80.000,00, recurso recebido em
15/05/2018; van - 190.000,00, liberado; Custeio de Saúde - 300.000,00,
aguardando liberação; Ministério do Turismo: Reforma da Rodoviária - 243.750,00,
aguardando liberação; SEGOV: Calcamento da Major - 120,000,00, convênio
publicado; Calçamento Barracão – 120.000,00, convênio publicado, em aparte
concedido ao vereador Nelson Ramos de Souza, foi informado que a Vila Floriano
já está com a obra finalizada; retomando a palavra ao vereador Jorge Siqueira de
Rezende Ferreira, este informou que os recursos, calçamento Serra Zaim -

80.000,00, convênio publicado; Calçamento Vila Floriano - 100.000,00, obra
executada; Secretaria de Educação: doação de ônibus - 239.000,00, bem recebido;
Secretaria de Saúde: doação de ambulância - 63.682,31, bem recebido; FUNASA:
ETA dos Distritos de São José e São Sebastião do Batatal - 3.675.144,04,
agradeceu ao Deputado Ademir Camilo por realizar o sonho dos moradores de São
José e São Sebastião do Batatal, o qual, com sua influência política, ajudou a
viabilizar os recursos para o Município, tendo em vista que este recurso é esperado
há mais de vinte anos; Ministério da Integração: Calçamento de São Sebastião do
Batatal - 243.000,00; Ministério da Saúde: Incremento do PAB - 800.000,00;
Ministério das Cidades: Pavimentação de Ruas - 365.714,29; Secretaria de
Agricultura: Fiat Strada 1.4 - 48.095,23; SEGOV: Câmeras de Monitoramento 106.000,00, recurso liberado pela Deputada Ione Pinheiro; SEGOV: Pavimentação
de Ruas - 100.000,00; Secretaria de Agricultura: Trator Agrícola - 96.411,45;
Ministério da Agricultura: Pavimentação Estrada Aeroporto - 222.257,14; Secretaria
de Saúde: Pic Up L 199 - 140.000,00; Pic Up L 200 - 140.000,00; SETOP:
Calçamento Barracão - 300.000,00; Secretaria de Saúde: Computadores 25.000,00; Ambulância - 79.000,00; Incremento do PAB - 200.000,00; Incremento
do PAB - 175.000,00; Aquisição de Carros - 100.000,00; totalizando 8.891.110,22,
resultado do esforço do prefeito, e do grupo vinte três, em um ano e oito meses de
administração; diz que pode procurar o município do porte de Ubaporanga, não vai
encontrar Município com esses recursos e obras; tem que valorizar os deputados;
tem recursos de outros deputados, o prefeito Gilmar não esconde, mas deputados
que já foram votados em Ubaporanga e pagaram o voto que tiveram; está na hora
de retribuir para o deputado que está fazendo para o nosso município; pede para
abrir o olho com os paraquedistas que vão chegar, eles não ajudaram o Município;
o candidato do prefeito é Ademir Camilo e Ione Pinheiro, são pessoas
compromissadas com Ubaporanga, tem enviado recursos para Ubaporanga, sem
ter recebido votos em Ubaporanga, e o candidato a senador é Diniz Pinheiro, que
através de seu irmão Toninho Pinheiro enviou recursos para Ubaporanga. Pela
ordem das inscrições, fez uso da palavra o vereador Vicente da Silva Medina, que
cumprimentou a Mesa Diretora, vereadores, e comunidade presente; sobre o
transporte escolar, disse que o mesmo não tem funcionado há quase dois anos;
disse que já falou em Tribuna que quando acontecer um dos veículos de certa
região quebrar, que fizesse rodízio, pois fica de dez a quinze dias uma região sem
transporte, e outra faz diariamente, então, poderia fazer um rodízio; disse que
entende quando o veículo quebra, mas que se fosse feito rodízio, seria um meio de
amenizar os problemas, porque perde aulas e provas, o que prejudica muito; está
faltando gerenciamento melhor com relação a esta situação; disse que foi citado
sobre o calçamento da Vila Floriano, inclusive foi uma Indicação de sua autoria;

comentou sobre a construção de uma ponte de madeira no Córrego do Meio, ponte
que há anos a comunidade necessita e espera; é um Pedido de Providência de sua
autoria, aprovado nesta Casa; relata que vê a população reclamando muito; quando
citam valores saúde, a população tem dificuldade de encontrar exames e
medicamentos; as eleições estão chegando, comentam que o papai fez isto, o titio e
vovô fez aquilo, mas na verdade o eleitor é sempre enrolado; por exemplo, quando
falam que o candidato “x” liberou a água no batatal, diz que é brincadeira quando se
fala isso, pois este é um projeto que está tramitando há muito tempo, relatou que
esteve com o ex-prefeito Maná várias vezes na FUNASA em Belo Horizonte, e vai
postar documentos; estiveram na FUNASA e na COPASA; solicitamos este trabalho
pra lá, é um projeto antigo, e agora vem dizer que o “fulano de tal”, que estão
pedindo voto é que está fazendo, o que não passa de uma mentira; o ex-prefeito
Maná, ex-vereadores Neném e Áureo correram atrás deste projeto; é uma obra de
mais de três milhões de reais, está sendo liberado parte da obra, setecentos e
poucos mil reais, é a primeira parcela que está sendo liberada; muito já se falou
nesta Tribuna em votar em deputado que trabalha, disse concordar plenamente em
votar em quem trabalha, exemplo, diz que não vai trabalhar e nem votar nele, mas
temos um ofício que todos os vereadores receberam do deputado Mario Heringer,
informando um recurso de trezentos mil reais para a cidade de Ubaporanga,
acredita que ele merecia o respeito da cidade; comentou sobre o ofício datado de
onze de julho de dois mil e dezoito e outro datado de cinco de junho de dois mil e
dezoito, de autoria do Deputado Mario Heringer, referente a valores de transporte e
de recursos, no valor de duzentos e quinze mil reais, do Fundo Municipal de Saúde,
para aquisição equipamento odontológico; finalizou desejando boa noite a todos.
Logo após, faz o uso da palavra, o vereador Jorge Silva de Lima, que
cumprimentou os vereadores e os ouvintes da internet; relatou que foi informado
sobre os valores recebidos pela atual administração, quase nove milhões de
recursos; disse que estão sofrendo sim sobre a questão de exames, mas estão
olhando com carinho, porque quando se sofre tem que procurar a raiz do problema;
comenta, quando tem alguma dúvida procura as pessoas competentes do órgão
para obter informações; pediu ao vereador Silvanin de Souza Silva, pois ele
participou diretamente com o prefeito sobre esta conquista para São Sebastião do
Batatal, para que na oportunidade possa relatar também; disse ao prefeito que não
vai desanimar até o final do mandato, de levar a Secretaria Municipal de Saúde pra
rua de baixo, em frente a Igreja de São Sebastião, economizaria um aluguel, e todo
mundo ganha, principalmente a população; comentou que a população lhe procura
para atendimento, não fala mentira, quando chega na casa das pessoas, o material
que eu tenho para trabalhar está aqui, as pessoas estão entendendo; se o Governo
do Estado não liberar o compromisso que tem com Município, vamos sofrer mesmo;

a questão de curativo, atendendo nas casas, deixa bem claro que não está fácil;
está pronto para atender as pessoas que lhe procuram, mas as vezes vai chegar e
dizer que o material que tem e ele, o resto o paciente terá que comprar, acredita
que seja por pouco tempo; tem falado aqui desde o início do mandato, um projeto
que sempre teve em mente, desde quando perdeu seu pai e sua mãe, na questão
de poder de estar ajudando aquelas pessoas sem capacidade, que fez uma
cirurgia, e que precisa de um banho ou de atendimento de saúde; relatou que está
correndo atrás de alguns materiais, e graças a Deus tem pessoas acreditando no
seu projeto, agradece a Deus pela confiança de alguns empresários da cidade, que
estão lhe ouvindo e estão conhecendo o seu trabalho, porque quando se
candidatou nesta ultima eleição fez um slogam: “eu só quero uma oportunidade
para mostrar o meu trabalho”; disse que está tendo resultado na questão de
aceitação; comentou que é prazeroso quando chega na porta do paciente com sua
“malinha de primeiros socorros”; relatou que um colega lhe orientou na questão
seguinte: Jorginho ninguém joga pedra em árvore que não dá fruto, árvore que dá
fruto ela cobiçada; informou que ganhou algumas peças usadas, como: cama
hospitalar, cadeira de banho e de rodas, está reformando devagar, então, até o final
do mês, uma cama hospitalar e uma cadeira de banho estará reformada; disse que
lutou pra chegar na Câmara pra trabalhar pro povo carente, não veio pensando em
enriquecer, ficar bem de vida; disse respeitar o trabalho de cada colega, esperando
que os colegas respeitem o trabalho dele, porque estão falando muito mal dele;
porque algumas vezes vai fazer um curativo no paciente, acaba sendo um
psicólogo, juiz de paz, assim é a vida do funcionário da saúde; agradeceu aos
funcionários da prefeitura que estão envolvidas na questão da instalação da luz na
rua Aristino Brás; tem lutado há mais de vinte e sete anos por esta luz; disse que tal
rua será um pólo de comércio forte, pois está sendo construída uma clínica de
fisioterapia, e no início da rua Coronel Antônio Rezende, com a rua Aristino Brás,
terá um depósito de ração e milho; relatou que só falta a CEMIG aprovar, para que
aquela rua tenha iluminação descente; pediu pra melhorar o calçamento; disse que
não vai deixar denegrir sua imagem, vai trabalhar com testemunha, pois tem
pessoas dispostas a testemunhar a seu favor; estará sempre trabalhando com
humildade que Deus sempre lhe deu, e com a honestidade que seu pai lhe ensinou;
mostrou e leu aos presentes o certificado que mencionou em reuniões anteriores,
que diz respeito à sua participação no curso de cuidados básicos ao idoso; este é o
investimento que esta fazendo pra cuidar de pacientes; relatou que está indo na
casa das pessoas fazendo o seu trabalho, e está ouvindo as pessoas dizer o nome
da senhora Vânia, porque o social e a saúde trabalham juntos; pra finalizar pediu
novamente ao vereador Silvanin de Souza Silva, que, na oportunidade, relate sobre
a instalação da água no Batatal, para que os vereadores não fiquem como

mentirosos. Por questão de ordem, fez o uso da palavra o vereador Silvanin de
Souza Silva, que cumprimentou a todos os presentes, tendo afirmado que
realmente são muitos os deputados que ajudam o Município, e tem que ver quem
ajudou mais; na eleição passada votaram em deputado que não valeu à pena votar,
jogaram o voto fora, o deputado Mourão não enviou recursos para Ubaporanga;
com relação ao Deputado Mário Heringer, ele enviou recursos pra Ubaporanga,
mas não fez nada mais que a obrigação, pois ele recebeu dois mil e quinhentos
votos no Município na eleição anterior; com relação ao deputado que vamos pedir
votos, ele merece, pois está ajudando antes de ter voto no Município; não estão
olhando partido, estão olhando quem está ajudando a população; informou que teve
uma reunião em São José do Batatal, na qual esteve presente o ex-vereador
“Neném do Táxi”, que reconheceu que esta instalação de água começou com o exprefeito José Raimundo no seu primeiro mandato, depois o Betinho e o Gilmar
também correram atrás; relatou que ninguém falou que o Maná não correu atrás, a
atual administração teve mais sorte, teve alguém com mais influência para brigar lá
em cima, foi ele quem liberou o recurso da água; o “Neném do Táxi” falou à
população que estava na reunião, que a última gestão correu atrás, mas quem
conseguiu liberar foi o Deputado Ademir Camilo; finalizou dizendo que não iria pedir
um voto para alguém que não ajudou o Município. Por questão de ordem, fez o uso
da palavra o vereador Nelson Ramos de Souza, que pediu ao vereador Jorge
Siqueira de Rezende Ferreira para prestar esclarecimentos na Tribuna sobre os
convênios, tendo em vista que ficou confuso, principalmente com relação ao
convênio da água; sobre o transporte escolar, comentou que não tira o direito dos
pais que estão decepcionados com a falta de ônibus, mas infelizmente fica
aborrecido com o povo mineiro e alguns de Ubaporanga, e tem alguns professores
que têm salário atrasado e falando em votar no Pimentel, grande culpado por tudo
isto que está acontecendo na Administração do Estado; só Ubaporanga tem quase
três milhões de déficit na saúde e no transporte escolar; teve a oportunidade de
janeiro do corrente ano participar de um encontro de prefeitos em Belo Horizonte,
tinha mais de quatrocentos e cinquenta prefeitos presentes, o assunto era
transporte escolar, tinha cinco mensalidades atrasadas, Ubaporanga naquela época
tinha trezentos mil reais; não é só na área da educação, mas na área da saúde e no
social também, não quer defender à secretária municipal, porque não tem motivo
para defender; comentou que está segurando há um ano e meio para não falar,
sobre a questão do ônibus do transporte escolar não permanecer no pátio da
prefeitura, do motorista ir nele para casa, outro dia falaram do João Trinta ir na
picapinha para casa, disse que é errado, mas quem falou esquece que seu irmão
vai no ônibus escolar pra casa, deveria ter coragem e falar isto também, o João
Trinta está errado, mas quantos outros motoristas estão errados, na saúde e na

educação; relatou que lá fora tem um cidadão que votou nos vereadores e está
esperando fiscalização, se vai falar do João Trinta têm que falar dos demais
motoristas que vão embora no carro para casa; este foi um dos motivos porque
doou o carro desta Casa para Secretaria Municipal de Saúde, para evitar este tipo
de situação; com relação ao Deputado Mário Heringer, ele teve mais de dois mil
votos na eleição passada, ele está pagando os votos que teve. Por questão de
ordem, fez o uso da palavra o vereador Jorge Siqueira de Rezende Ferreira,
comenta que citou todos os convênios que o prefeito Gilmar conseguiu com um ano
e meio de governo, e que em sua fala foi bem sereno e claro, que à obra da água
de São José e São Sebastião do Batatal está a mais de vinte anos pra sair, falou
também que o Deputado Ademir Camilo viabilizou a obra, não é emenda dele; esta
é uma obra que está desde o primeiro mandato do Zé Raimundo que batalhou por
ela, o Betinho batalhou, depois no segundo mandato do José Raimundo, como
chefe de gabinete na época viu ele batalhando novamente, depois o Gilmar, “Maná”
e ex-vereador “Neném do Táxi” batalharam, mas o Neném do Taxi assumiu que foi
o Deputado Ademir Camilo que interveio e conseguiu a liberação da obra; em
aparte concedido ao vereador Nelson Ramos de Souza, este comentou que
Ubaporanga tem um projeto para construção de Estação de Tratamento de Esgoto,
já existe o projeto, quem for lá e liberar terá mérito, teve a oportunidade de estar
com o prefeito e um deputado, o qual afirmou que tem condição de intervir na
liberação deste recurso. Retomando a palavra, o vereador Jorge Siqueira de
Rezende Ferreira, disse que o Deputado Ademir Camilo é deputado contrário, é
deputado do PMDB, o presidente Michel Temer é do PMDB, o diretor da FUNASA é
apadrinhado do Deputado Ademir Camilo; comentou que o trator agrícola, foi Pedro
Leitão quem interveio e conseguiu a sua destinação para Ubaporanga, fato este
que o prefeito Gilmar nunca escondeu; deputado Renzo Brás quantos recursos já
viabilizou para o município; Deputado Mário Heringer da mesma forma, a exemplo
da reforma da rodoviária que será feita em dois mil e dezenove; perguntou ao
vereador que criticou anteriormente o que o deputado que ele votou e vai apoiar fez
para Ubaporanga; temos que mostrar a realidade para o povo de Ubaporanga,
porque as eleições estão chegando e não podemos aceitar páraquedistas;
comentou que respeita e admira o trabalho do vereador, mas não adianta falar
mentira para o povo; com relação ao calçamento da Vila Floriano, poderia aprovar
mil Indicações na Câmara, como já foram aprovadas, mas indagou se alguém fez;
foi o prefeito Gilmar quem conseguiu recurso com o deputado para poder fazer,
porque se fosse esperar recurso próprio da prefeitura nunca iria fazer; disse que
não basta fazer Indicação e não correr atrás de recursos. Por questão de ordem,
fez o uso da palavra o vereador Maildes Carlos da Silva, que cumprimentou os
vereadores, os bombeiros e os ouvintes da internet; comentou que talvez as

pessoas vão perguntar por que ele está rindo na Tribuna, disse que este sorriso é a
instalação da água da COPASA em São José e São Sebastião do Batatal, não
importa quem fez, o importante é que teremos água; parabenizou quem conseguiu,
quem fez pra ele e para São Sebastião do Batatal ganha seu apoio; informou que o
calçamento do morro "José Doca" já foi feito, agora vamos lutar para conseguir um
asfalto para estrada que liga aos Distritos de São Sebastião e São Jose do Batatal;
comentou que terá um centro odontológico no posto de saúde de São Sebastião do
Batatal. Logo após fez, uso da palavra como Líder de Bancada o vereador Jorge
Silva de Lima, que parabenizou o vereador Zé Pretinho por reconhecer um trabalho;
disse que foi aos Distritos de São José e São Sebastião do Batatal, e viu a
felicidade da população local, pois vai ter água tratada; com relação às Indicações,
comentou que é muito bom indicar, porque têm pessoas que têm mais prazo pra
procurar Indicação; parabenizou o Deputado Ademir Camilo, é o que disse o
vereador Jorginho, é da base do presidente do Michel Temer; comentou que vai
sorrir também futuramente, com a iluminação da rua Aristino Brás, e com a
Secretaria Municipal de Saúde na “rua de baixo”; em seu bolso está seu salário que
o povo paga, honesto, digno e sofrido; agradeceu ao corpo de bombeiro, disse que
tem que arrumar um jeito de ajudar esta corporação mais; relatou que estava com
um paciente ruim, que veio a óbito, senhor Juca Cesário, foi na casa deste paciente
sete e meia da noite no domingo, fez a avaliação do paciente, na segunda-feira
solicitei equipe, que só conseguiu ir na quarta-feira, questão de equipe, depois da
avaliação trouxeram o paciente pra o posto de saúde; deixou bem claro que
compartilha da felicidade do Zé Pretinho, porque vai muito em São José e São
Sebastião do Batatal, Rio Preto, Barra, e percebe a alegria daquele povo com
relação a esta conquista. Logo após, fez o uso da palavra, como Líder de Bancada,
a vereadora Vânia Lucia Costa, que cumprimentou todos os vereadores, corpo de
bombeiros, e comunidade presente; iniciou dizendo que não se sente na qualidade
de estar nomeando nenhum candidato, se sente na obrigação de estar aqui pedindo
aos eleitores que não hipotequem seu voto, em favoritismo, em troca de favores e
mercadorias, pois seu voto é decisivo; pediu para não deixarem de estar indo as
urnas, não se isente da sua responsabilidade, que votem naquele que tem
compromisso e responsabilidade; comentou que ouvindo a fala do vereador Vicente
Medina ficou confusa a respeito do recurso da água; parabenizou Zé Pretinho e
disse comungar com ele desta alegria, pois o povo merece, são mais e vinte anos
que os Distritos de São Sebastião e São José do Batatal desejam esta obra; na fala
do vereador Jorginho Rodrigues, o mesmo colocou a questão dos ônibus,
justificando; disse que o vereador Jorginho Rodrigues foi muito feliz em algumas
colocações, mas discorda dele com relação ao ônibus, pois não é aceitável que
haja falta de ônibus escolar, pois já foi argumentado nesta Casa que o Município

tenha um ônibus reserva; o vereador mencionou todos os recursos alocados pelo
Executivo Municipal; parabenizou o prefeito Gilmar, mas se há tantos recursos
alocados, indagou porque esta falha na saúde; disse o vereador Jorginho da Saúde
que sabe da dedicação dele, sendo que ela presencia esta dedicação dele estar
indo de casa em casa, que ele não omite, chega e fala que não tem “gazinha” e a
pessoa entra com contrapartida; disse que é um absurdo não ter o básico, se o
recurso caiu, é uma falha na administração; comentou que discorda da fala do
vereador Vicente Medina na questão do rodízio de ônibus, indagando se será
possível um rodízio de professores e de alunos na sala de aula; sabemos que
ônibus quebra, pois seu carro quebra, mas o Executivo Municipal pode muito bem
ter um ônibus reserva; disse que o presidente destina a sobra de recurso da
Câmara para saúde; os vereadores concordaram e apoiaram, mas a falta de
medicamento, a falta do básico no posto de saúde não podem aceitar; a questão do
vereador Nelson Ramos de Souza falar dos funcionários, porque o funcionário vai
no carro do município para casa, onde está a falha, está no Executivo Municipal,
nos secretários que foram nomeados, que por sinal são secretários competentes;
em aparte concedido ao vereador Nelson, este agradeceu a vereadora por estar
reforçando sua fala; disse que é inaceitável e lamentável; concordou que a
Administração deveria tomar uma posição, mas motoristas veteranos conhecem as
leis, a pessoa deveria ter um pouco de responsabilidade, cabe à Administração
tomar providências, a começar pelo secretário municipal, mas infelizmente o próprio
não dá exemplo; retomada a palavra pela vereadora Vânia Lúcia Costa, esta
informou que estas eram suas considerações; disse que o Jorginho da Saúde está
de parabéns pelo trabalho realizado; parabenizou também o vereador Jorginho
Rodrigues, pois o mesmo junto com a Polícia Militar sugeriu esta segurança para as
instituições bancárias. Logo após, fez o uso da palavra, por questão de ordem, o
vereador Vicente da Silva Medina, que disse que a vereadora Vânia Lúcia Costa foi
muito feliz quando indagou sobre onde estavam os oito milhões que vieram para o
município; indagou ao eleitor que está ouvindo sobre onde falta tudo, falta remédio,
exame, é isto que a população quer saber; em aparte ao vereador Nelson Ramos
de Souza, este informou que a vereadora citou o nome do vereador com relação à
água e o transporte escolar, pediu para não fugir das regras da Casa; retomando a
palavra, o vereador Vicente da Silva Medina disse que quando se trata de água do
“Batatal”, estão dizendo que os valores que são de R$ 3.700.000,00, pede para
irem ver de quem é a assinatura de quem pediu os projetos; a população pode
saber exatamente destes fatos e recursos que estão sendo destinados ao
Município; relatou se tem oito milhões no Município, é o governador e o presidente
quem os mandou; se os que intervieram, merece voto o presidente da República e
o governador do Estado; indagou se o presidente Michel Temer e o candidato

Fernando Pimentel serão votados no Município; temos que valorizar quem trabalha
sim. Por questão de ordem, fez o uso da palavra o vereador Jorge Siqueira de
Rezende Ferreira, quando a vereadora Vânia disse não concordar com a
paralisação do transporte escolar, ainda que seja por um dia, informou que
infelizmente todos os municípios mineiros estão numa crise financeira extrema, por
causa do nosso atual governador; que esteve conversando com a secretária
municipal Virgínia que já solicitou um ônibus reserva para a Cooperativa que presta
serviços para a Prefeitura e está aguardando o carro reserva chegar; com relação
aos motoristas, disse que o Hélio e o chefe de gabinete ex-vereador Nem Lima,
presentes nesta reunião, podem dar o recado ao prefeito Gilmar, que não esperem
semana que vem; pediu pra acabar com isto, de funcionário ir de carro para casa na
hora do almoço e cafezinho; na sua empresa ninguém vai, pois não permite; relatou
que são da base do governo, mas não podem “tampar o sol com a peneira”; a
vereadora falou sobre medicamento, disse que não pode faltar, mas tem que
entender que o Município tem quase três milhões para receber do Governo do
Estado, está fazendo é milagre para conseguir pagar o transporte escolar e o
salário em dia, pois vários municípios da região não estão conseguindo fazer isto.
Logo após, fez o uso da palavra por questão de ordem o vereador Nelson Ramos
de Souza, que agradeceu a presença do Corpo de Bombeiros Voluntários de
Ubaporanga; disse que a vereadora Vânia Lúcia Costa foi muito feliz em sua fala,
tendo aprendido muito com ela e com o vereador “Zé Pretinho”; o vereador “Zé
Pretinho” quer votar por estar feliz pela instalação da água no batatal; disse que já
doou canos para os moradores encanar um pouco de água até suas residências; a
vereadora Vânia Lúcia Costa, foi muito feliz em sua colocação quando pediu aos
eleitores que vão às urnas, pois estarão deixando de cumprir o seu dever de
cidadão, se não forem; entendeu sua indignação, com relação a ir no carro para
casa, é vergonhoso para os nove vereadores; pediu ao prefeito para tomar posição,
já passou para o prefeito esta situação em reunião interna, e a situação não mudou;
comentou que já viu o vereador “Zé Pretinho” e outros vereadores viajarem a Belo
Horizonte atrás de recursos, sabemos do trabalho de cada um, e o povo também
sabe; desde quando entrou na política, no segundo ano do meu primeiro mandato,
a vereadora Vânia é testemunha que ele pediu uma combi dentro da casa da mãe
dela; relatou que nesta listagem de recursos que foi lida, têm recursos que o ele
conseguiu; o vereador Jorge Siqueira de Rezende Ferreira, foi muito feliz quando
disse que tem muitos recursos que vieram de outras fontes; pediu pra votar
candidato que tem alocado recurso para o município, pelo menos em candidato
sério. Por questão de ordem, fez o uso da palavra à vereadora Vânia Lucia Costa,
questionou a assessoria jurídica da Casa se caberia um pedido para que algum
representante do Executivo Municipal ou o próprio prefeito participasse da próxima

reunião, para fazer uso da Tribuna para esclarecer sobre as diárias de todos os
funcionários; não que as diárias estejam erradas, mas no seu pensamento existem
abusos. Em aparte concedido ao vereador Nelson Ramos de Souza, este disse que
entende a indignação da vereadora, mas acredita que o correto seria aprovar um
Pedido de Informação; indagou sobre convocar o prefeito ou secretária municipal de
finanças. Retomando a palavra, a vereadora Vânia Lucia Costa, disse que desejaria
que o prefeito viesse prestar estes esclarecimentos, mas se ele não puder, que ele
envie um representante para esclarecer para a população e para os vereadores.
Em aparte concedido ao vereador Nelson Ramos de Souza, este pediu que faça um
Pedido de Informação para esclarecer esta questão de ir no carro para casa,
porque está errado, tem que mudar. Retomando a palavra, a vereadora Vânia Lúcia
Costa, pediu para a assessora parlamentar Áurea que faça os dois ofícios. Logo
após, fez o uso da palavra, como Líder de Bancada, o vereador Jorge Siqueira de
Rezende Ferreira, que comentou estar rindo igual ao vereador “Zé Pretinho”, pelos
seguintes motivos: água do “Batatal”, calçamento do “morro do José Doca”, dentista
que está chegando aos distritos de São Sebastião e São José do Batatal,
ambulância para São Sebastião, pic-up L200 em São José do Batatal, ambulância
para o corpo de bombeiros, construção da cabeceira da ponte da dona Ana, trator
agrícola, calçamento da vila Floriano; são quase nove milhões de reais de recursos
para Ubaporanga, apesar de toda crise que o Município está vivendo. Em aparte
concedido ao vereador Jorge Silva de Lima, informou que teve com um vereador de
uma cidade do porte de Ubaporanga, que perguntou o que o prefeito tem que ele
vai a Brasília e Belo Horizonte e traz recursos. Retomando a palavra ao vereador
Jorge Siqueira de Rezende Ferreira, comentou que estes recursos são frutos de
muito trabalho o prefeito e equipe; relatou que muitos vereadores desta Casa
correm atrás de recursos para o Município; sobre a água de São Sebastião, teve
ajuda de todos os prefeitos que passaram, mas quem é que está executando a obra
é o prefeito Gilmar; o Deputado Ademir Camilo usou sua influência pra liberar a
obra; disse que quando chegarem à sua casa perguntar o que seu candidato fez
para Ubaporanga. Logo após, fez o uso da Tribuna, como Líder de Bancada, o
vereador Vicente da Silva Medina, que comentou que todos os vereadores fazem
suas Indicações, Pedido de Providências, e são aprovados; hoje o vereador vem à
Tribuna e diz que Indicação não vale nada, tendo indagado se os vereadores não
estariam fazendo papel de bobo; sobre os oito milhões, a população que está em
casa pode perguntar, oito milhões para Ubaporanga, mas onde estão, se falta
remédio, comprimido, exames, não tem atendimento; como conseguiu oito milhões,
devem votar nos candidatos que mandaram os oito milhões; indagou se o
governador Pimentel será majoritário na cidade, pois ele mandou os milhões;
disseram que ele não vale nada, mas ele mandou os milhões para Ubaporanga;

parabenizou quem criticou a conduta dos servidores motoristas; disse que o
transporte escolar tem que ser revisto com carinho, a população está sendo
prejudicada; quando falam vão votar, pede pra ver se o dinheiro já caiu na conta; a
creche está sendo construída há três anos, e dizem que não vai acabar; estão
sonhando com uma água da COPASA no “Batatal”, mas não vão beber dela antes
da eleição; perguntou se tem assinatura do ex-prefeito “Zé Raimundo”, Gilmar e de
outros, porque do Maná ele tem certeza que existe; quando o ex-prefeito Maná fez
a Praça Lindolfo Soares de Carvalho e a Praça da Rua de Baixo, falaram que era
dinheiro do outro prefeito, já que a água vai sair nesta gestão, porque não é o
gestor anterior que fez e assinou; vamos esperar beber desta água, e se foi porque
o candidato liberou na outra eleição vamos agradecer na urna; comentou se tem
este monte de dinheiro, pediu pra melhorar a saúde, comprar medicamentos para o
povo, liberar exames, para o povo votar mais; não sabemos onde está estes oito
milhões, se alguém puder postar, trazer documentos, o dinheiro que caiu na conta
destes oito milhões a população vai agradecer; disse que o professor do Estado
está feliz com este governo, mesmo que seu salário saia um pouquinho atrasado,
foi este governador que fez o melhor para o professor. Logo após, fez o uso da
palavra, como Líder de Bancada, o vereador Nelson Ramos de Souza, que pediu
ao vereador Jorge Siqueira para relembrar sobre o assunto Chico Uejo, o que ele
fez para Ubaporanga; comentou que o governador Pimentel fez o melhor para a
educação, mas não paga; disse que muito dos funcionários não gostam do Nelson
Carioca, porque ele tem coragem, tem coragem porque funcionários são
quinhentos, a população são quinze mil; sabem porque o vereador Nelson Carioca
tem coragem, porque ele passa de casa em casa pedindo voto, promete fidelidade
e respeito ao eleitor; o vereador Jorge Siqueira de Rezende Ferreira e Jorge Silva
de Lima falaram a relação de convênios assinados, o vereador critica que chegou
oito milhões para Ubaporanga, disse que ou nós somos analfabetos ou ele, pois
está gravado, todo mundo ouviu, convênios assinados, ele disse que tem em caixa
oito milhões, pediu ao vereador pra deixar de faltar com a verdade, pediu pra levar
para o povo informação verdadeira, pois ninguém falou que tem oito milhões, falou
em convênios assinados e convênios pagos que somariam este valor; disse que
fica indignado, e tem certeza que esta noite feriu alguns funcionários, e vai ferir
mais, pois vereador postou no facebook outro dia que o João Trinta está indo no
carro para casa, mas acha engraçado que na família dele, tem alguns funcionários
no município; o vereador Jorge Siqueira de Rezende Ferreira é testemunha disto,
pois o Secretário de Esporte, Cultura e Lazer, o Mazinho carregou jogador na
ambulância, isto ele não fala, porque tem que proteger a família, tão errado, está o
João Trinta como o irmão dele que é secretário, isto ele não fala; perguntou por que
o vereador não vem aqui falar das mazelas do ex-prefeito Maná e do governador

Pimentel; pediu ao vereador para respeitar o Regimento Interno da Casa, vez que o
aparte tem forma de ser pleiteado, e, se negado, não pode manifestar. Em aparte
concedido ao vereador presidente em substituição Jorge Silva de Lima, este pediu
ao vereador Vicente da Silva Medina para se comportar, diz que o vereador Nelson
Ramos de Souza não citou nome. Retomando a palavra, o vereador Nelson Ramos
de Souza, pediu ao vereador para provar que tem oito milhões em caixa, se tiver vai
renunciar ao meu mandato agora; pediu para levar à verdade ao povo de
Ubaporanga e não confundir o eleitor. Em aparte concedido ao vereador presidente
em substituição Jorge Silva de Lima, este pediu ao vereador Vicente da Silva
Medina para respeitar a fala do vereador que está na Tribuna, pois o vereador não
citou o nome do vereador Vicente Medina. Retomando a palavra, o vereador Nelson
Ramos de Souza relatou que o vereador não aguenta a verdade, pediu ao vereador
vice-presidente que tome providências, sua fala está sendo prejudicada. Em aparte
concedido ao vereador presidente em substituição, concedeu mais três minutos ao
vereador Nelson Ramos de Souza, o qual, retomando a palavra, disse estar
indignado, pois são nove vereadores, oito respeitam o outro falando; mais uma vez
insistiu que os vereadores tomem atitude em relação aos servidores motoristas que
utilizam os carros do Município para se deslocarem para casa, sob pena de
omissão; disse que não vai poupar mais prefeito, secretário e nem funcionário;
disse que a partir de segunda-feira estará de casa em casa pedindo voto, vai pedir
voto para deputado que deixou benefícios no Município; comentou que o vereador
foi infeliz na sua fala, com relação às Indicações, pois o único mecanismo que os
vereadores têm é fazer Indicação, e elas são válidas sim; o vereador “Zé Pretinho”
informou que em São Sebastião vai ter um centro odontológico, disse que graças a
Deus tiveram a felicidade, ele, Vânia e “Zé Pretinho” assinarem esta mesma
Indicação, pedindo que este centro odontológico seja alocado em São Sebastião do
Batatal; sobre os recursos mencionados pelo vereador, têm em caixa do município
hoje são os trezentos mil reais do custeio, e mais oitenta mil reais, mas o problema
é como aplicar este dinheiro, a lei não permite sair pagando tudo, se alguém tiver
alguma duvida é só sentar com o contador da prefeitura que ele explica como esse
dinheiro pode ser gasto. Por questão de ordem, fez o uso da palavra o vereador
Jorge Siqueira de Rezende Ferreira, que disse que todos os secretários são amigos
dos vereadores, mas as verdades quando são ditas, não adiantam “taparem o sol
com a peneira”; esta questão de carregar outras pessoas na ambulância, disse que
é hora, se for preciso, de fazer uma reunião e acabar com isso; citou os quase nove
milhões de reais, mas falou recurso em conta, está aguardando liberação, foi
utilizado; perguntaram onde foram os oito milhões, vai responder: 3.675.000,00 é o
recurso de água em São José e São Sebastião do Batatal, 800.000,00 para material
de consumo, de baixa complexidade, não pode comprar qualquer coisa com este

recurso, o dinheiro que tem é verba carimbada, o prefeito não pode pegar o dinheiro
de uma secretaria e gastar em outra; sobre a Indicação que o vereador Jorginho da
Saúde falou, entende muito bem o que ele quis dizer, não é que a Indicação não
vale nada, é um instrumento que todos os vereadores fazem, mas a Indicação é
simplesmente mostrando para o prefeito a idéia que os vereadores têm, ela não dá
dinheiro para o prefeito, ela não dá autorização para o prefeito. Em aparte
concedido ao vereador Nelson Ramos de Souza, disse que muita das vezes pode
ser um pedido da população. Retomando a palavra ao vereador Jorge Siqueira de
Rezende Ferreira, este comentou se o vereador ou prefeito não correr atrás de um
deputado para poder viabilizar este recurso, ou fazer com recurso próprio, a
Indicação não é realizada; em aparte concedido ao vereador Nelson Ramos de
Souza, este informou que algumas pontes que estão sendo construídas no Córrego
do Meio são indicação desta Casa. Retomando a palavra o vereador Jorge Siqueira
de Rezende Ferreira, este disse que as Indicações e Pedidos de Providencias são
bem vindas, pois está abrindo o olho da administração. Em seguida, seguiu-se a
instalação do GRANDE EXPEDIENTE, tendo iniciado o processo de votação das
seguintes matérias: Pedido de Providência nº 13/2018, no qual fez uso da palavra
os vereadores Vicente da Silva Medina e Nelson Ramos de Souza, logo apos o
Pedido de Providência nº 013/2018, foi aprovado por unanimidade dos vereadores;
Pedido de Providência nº 14/2018, sendo aprovada por unanimidade dos
vereadores; Pedido de Informação nº 04/2018, sendo aprovado por unanimidade
dos vereadores; Emenda de Redação nº 01/2018, referente ao Projeto de Lei nº
11/2018, sendo aprovada por unanimidade dos vereadores; Emenda de Redação nº
02/2018, referente ao Projeto de Lei nº 11/2018, sendo aprovada por unanimidade
dos vereadores; Emenda Aditiva nº 01/2018, referente ao Projeto de Lei nº 11/2018,
sendo aprovada por unanimidade dos vereadores; Tendo cido aprovadas às
emendas anteriormente, seguiu-se a votação em Primeiro Turno do Projeto de Lei
nº 11/2018, sendo aprovado por unanimidade dos vereadores; Emenda de Redação
nº 01/2018, referente ao Projeto de Lei nº 13/2018, sendo aprovada por
unanimidade dos vereadores; Tendo cido aprovada a Emenda de Redação nº
01/2018 anteriormente, seguiu-se a votação em Primeiro Turno do Projeto de Lei nº
13/2018, sendo aprovado por unanimidade dos vereadores; Emenda Aditiva nº
01/2018, referente ao Projeto de Lei nº 14/2018, sendo aprovada por unanimidade
dos vereadores; Tendo cido aprovada a Emenda Aditiva nº 01/2018 anteriormente,
seguiu-se a votação em Primeiro Turno do Projeto de Lei nº 14/2018, no qual fez
uso da palavra o vereador Jorge Siqueira de Rezende Ferreira, logo apos o Projeto
de Lei nº 014/2018, foi aprovado por unanimidade dos vereadores. Em seguida, foi
encaminhado à Comissão Legislação, Justiça, Redação, Orçamento, Finanças e
Tomadas de Contas, o Projeto de Lei nº 16-17/2018, registrado 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. Para
constar, mandou lavrar a presente ata, que será assinada por todos os vereadores,
depois de discutida e aprovada. Ubaporanga – MG., 13 de setembro de 2018.
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