Ata da Primeira Reunião Extraordinária 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 vinte e sete 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 primeira reunião
extraordinária 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
João, capítulo quatorze, versículos cinco a sete, feita pela vereadora Vânia Lúcia
Costa. Em seguida, o vereador presidente informou que a discussão e votação da ata
da reunião ordinária do mês de setembro de dois mil e dezoito, realizada no dia treze,
será na próxima reunião. Neste momento, o presidente convidou o contador senhor
Inácio Fernandes Moreira para fazer a prestação de contas da Câmara Municipal,
referente ao mês de agosto, de 2018, 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: Indicação nº 105/2018, de autoria do vereador Jorge
Siqueira de Rezende Ferreira; Pedido de Providência nº 15/2018, de autoria do
vereador Vicente da Silva Medina; Pedido de Providência nº 16/2018, de autoria do
vereador Jorge Siqueira de Rezende Ferreira; Pedido de Informação nº 05/2018, de
autoria do vereador Vicente da Silva Medina; Votação dos seguintes projetos: 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"; 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"; 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; Parecer nº
16/2018, 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 16/2018, cuja ementa é: "Revoga a Lei Municipal nº 485, de
09/12/2011", projeto de autoria do prefeito Gilmar de Assis Rodrigues; Votação do
Projeto de Lei nº 16/2018; Parecer nº 17/2018, 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 17/2018, cuja ementa é:
"Dispõe Sobre o Apoio Público ao Circo Itinerante Instalado no Município", projeto de
autoria do prefeito Gilmar de Assis Rodrigues; Votação do Projeto de Lei nº 17/2018.

Logo após, foi aberto o momento destinado às breves comunicações; na oportunidade,
fez uso da palavra o vereador Jorge Siqueira de Rezende Ferreira, que cumprimentou
a Mesa Diretora, vereadores, comunidade presente e os ouvintes do Facebook; tendo
comentado, de início, sobre a Indicação de sua autoria, a qual solicita a construção de
uma ponte de tubulão ou de cimento, próximo a propriedade do senhor "Zé Lulu" que
da acesso ao Córrego do Barracão, pois a ponte que existe no local está ruim; Pedido
de Providência, de sua autoria, solicitando a limpeza (varrer) do Bairro Bela Vista, nem
que seja uma vez por mês, pois os moradores do referido bairro tem os mesmos
direitos dos que moram no centro; informou aos moradores do Bairro Bela Vista que
protocolou um oficio no Correio, solicitando que o Correio faça entrega das
correspondências no Bairro Bela Vista, tendo em vista que hoje eles não entregam, e
os moradores tem que ir no Correio buscar suas correspondências ou encomendas;
infirmou que encaminhou também um ofício ao coordenador da COPASA em
Caratinga, solicitando informação sobre a obra que a COPASA irá realizar no bairro
Bela Vista, em Ubaporanga, pois o fornecimento de água que está parado, pelo que a
COPASA deve esclarecer o que está faltando para a obra ter andamento; comentou
sobre a votação do Projeto de Lei nº 14/2018 de sua autoria, para reforçar a segurança
dos bancos, tendo em vista que cidades vizinhas de Ubaporanga foram assaltadas com
explosivos; este projeto foi o Tenente Andersom que lhe apresentou, onde os bancos
serão obrigados a reforçar a segurança; pediu a assessora parlamentar da Casa para
fazer uma Indicação ou Pedido de Providência ao Executivo Municipal, solicitando a
compra de uma balança e régua pra medir crianças para o Posto de Saúde, tendo em
vista que no posto não tem; informou que o Governo do Estado não está enviando as
vacinas básicas para o Município; disse ao presidente que é incrível um governo ir para
a reeleição, sendo que não cumpre com o dinheiro do IPVA, do transporte escolar, e da
saúde dos municípios; não está mandando nem dez por cento que seu antecessor
mandava de remédio, antes chegava caminhão de remédio do estado, hoje chega uma
caixinha pelos Correios; aproveitou a oportunidade pede para votarem em quem fez
para Ubaporanga, pois chega de candidato paraquedista, ou seja, só aparece pedindo
voto no período eleitoral; seus candidatos e do prefeito Gilmar são Ademir Camilo e
Ione Pinheiro, estes fizeram para Ubaporanga; se vão votar em candidatos que fez
para Ubaporanga, vocês estão de parabéns; parabenizou os deputados de oposição
que mandaram recursos para Ubaporanga, vocês estão mostrando o compromisso
com o povo de Ubaporanga; disse que todo mundo está desanimado de ir votar, estão
revoltados com a corrupção, mas o voto é a arma para fazer uma mudança no dia sete
de outubro; relatou que teve dúvida durante boa parte do período eleitoral, para ele o
mais competente e preparado para governar o Brasil é o João Amoêdo, mas
infelizmente como mostra as pesquisas, ele não tem chance de ir para o segundo
turno, então não pode deixar um partido que durante doze anos assaltou o país ganhar
a política; e hoje a opção que nós temos para acabar com esta corrupção é Bolsonaro;
pediu pra tentar eleger o Bolsonaro em primeiro turno, e não dar oportunidade desta

quadrilha do PT voltar ao Poder. Por questão de ordem, fez o uso da palavra o
vereador Nelson Ramos de Souza, que cumprimentou a Mesa Diretora, vereadores,
comunidade presente e os amigos do facebook; comentou inicialmente sobre a fala do
vereador secretário, quando disse que o governo não está mandando medicamentos,
não é só medicamento que está faltando, na área da educação também; o que lhe
deixa indignado é o povo mineiro colocar este candidato em segundo lugar nas
pesquisas; quando o vereador falou em votar em quem fez, é mais do que justo; disse
que tem usado pouco a Tribuna nas últimas reuniões, e não poderia deixar de seguir a
linha de raciocínio do vereador secretário; é necessário que esclareçamos ao eleitor
em quem votar ou seja, votar naquele que está fazendo para a comunidade de
Ubaporanga; disse que espera que o cidadão ubaporanguense esteja atento em quem
votar; disse que está pedindo votos para dois deputados, Ione Pinheiro e Paulo AbiAckel, até então estava calado, mas quer deixar bem claro que Paulo Abi-Ackel
empenhou R$ 365.000,00, que será para trocar o calçamento da rua São José,
terminar o calçamento da avenida José Rodrigues Ferreira, e parte da rua indo para a
COPASA, no bairro João Carlota; não vai mencionar o nome de um deputado que
empenhou R$ 120.000,00, que está na conta da prefeitura, para trocar o calçamento da
rua Major Alexandrino; estão aguardando o empenho de R$ 200.000,00 do deputado
Paulo Abi-Ackel, para saúde; disse que está de casa em casa, aproveitando a
oportunidade para agradecer quem está lhe recebendo, pois está pedindo voto para
quem fez para Ubaporanga. Fez o uso da palavra, como Líder de Bancada, o vereador
Maildes Carlos da Silva, que cumprimentou a Mesa Diretora, vereadores, e
comunidade presente; iniciou dizendo que é com muita alegria que volta a Tribuna para
agradecer; que população da Barra do Batatal, também agradece pelo calçamento que
terminou hoje; o povo está muito satisfeito, é uma obra esperada há muito tempo;
agradece ao secretário João Trinta e a atual administração; sobre deputado, disse que
não tem como votar em quem não fez, votou outras vezes em candidato a deputado e
não ficou satisfeito, disse que já ligou para uns dez deputados e nenhum atendeu; tem
muitas coisas para resolver, por exemplo: iluminar a BR-116, onde construiu os quebramolas, é um local onde os carros andam lentamente e é muito escuro; tem que asfaltar
o morro do cemitério; precisa urgentemente de um caminhão para recolher o lixo; fazer
o muro do cemitério em São Sebastião do Batatal, pois o muro caiu; construir vestiários
nos campos de futebol; enfim, são várias coisas que pediu e não foi atendido; já achou
deputado que lhe ofereceu cinco mil reais, mas recusou porque não há nada pra fazer
com esse valor, diante de trezentos e trinta três eleitores que votaram nele; disse que
tem pedido voto para quem fez para Ubaporanga; disse acreditar que com este
trabalho da COPASA que está sendo feito nos “Córregos Batatais”, vai ter rede de
esgoto e vai valorizar os imóveis da população, a qual ficará muito agradecida quando
tiver água; pediu para conseguir um asfalto para São Sebastião e São José do Batatal,
vamos trabalhar para isso; disse que entrou na política para trabalhar para o povo.
Logo após, fez o uso da palavra, como Líder de Bancada, o vereador Jorge Silva de

Lima, que cumprimentou a Mesa Diretora, comunidade presente e os ouvintes do
facebook, tendo reforçado as falas dos vereadores com relação aos recursos do
município; são estes os deputados que vão apoiar, pediu para colocar no seu carro
adesivo da Ione Pinheiro, Ademir Camilo, Diniz Pinheiro, do Anastasia; comentou que
está com sua “colinha” quando vai nas casas que atende; disse que não é hipócrita e
nem mentiroso, quando chega em sua casa, o que estou lhe mostrando é a pura
verdade; na reunião passada deixou bem claro que não está aqui para ficar bem de
vida, construir império, tem sofrido muito, mas irá vencer; disse que no primeiro turno
vai votar em Geraldo Alckmim e em segundo turno Deus proverá; mas em suas visitas
ficou surpreso, pois no Córrego do Rio Preto, o candidato que está bombando é o Jair
Bolsonaro; sempre falou com as pessoas para não assustarem com as propostas
mentirosas; o presidente não fez nada sem o Congresso Nacional, o prefeito não faz
nada sem os vereadores, é assim que funciona, não precisa ter medo, tudo funciona
em conjunto e as idéias são debatidas; o que assusta no candidato Jair Bolsonaro é
que ninguém nunca viu um candidato expressivo e positivo; comentou que tem uma
empresa muito rica no país que já colocou um cidadão em segundo turno, ele estava
com nove e colocou agora com vinte e um por cento; temos que analisar com carinho
num possível segundo turno, como a emissora está colocando o candidato do PT lá em
cima, ninguém sobe da noite pro dia não em uma pesquisa eleitoral, não existe; estão
com os deputados do prefeito, Ademir Camilo, Ione Pinheiro, Diniz Pinheiro, Anastasia,
Geraldo Alckmin e Rodrigo Pacheco, vão votar nestes candidatos que trouxeram
recursos para Ubaporanga. Em seguida, seguiu-se a instalação do GRANDE
EXPEDIENTE, tendo iniciado o processo de votação das seguintes matérias: Indicação
nº 105/2018, sendo aprovada por unanimidade dos vereadores; Pedido de Providência
nº 15/2018, sendo aprovado por unanimidade dos vereadores; Pedido de Providência
nº 16/2018, sendo aprovado por unanimidade dos vereadores; Pedido de Informação
nº 05/2018, sendo aprovado por unanimidade dos vereadores; votação em Segundo
Turno e Redação Final dos seguintes projetos: Projeto de Lei nº 11/2018, sendo
aprovado por unanimidade dos vereadores; Projeto de Lei nº 13/2018, sendo aprovado
por unanimidade dos vereadores; Projeto de Lei nº 14/2018, sendo aprovado por
unanimidade dos vereadores; Votação da Emenda de Redação nº 01/2018, referente
ao Projeto de Lei nº 16/2018, sendo aprovada por unanimidade dos vereadores; Tendo
cido aprovada à emenda de redação anteriormente, seguiu-se a votação em Primeiro
Turno do Projeto de Lei nº 16/2018, sendo aprovado por unanimidade dos vereadores;
Emenda de Redação nº 01/2018, referente ao Projeto de Lei nº 17/2018, sendo
aprovada por unanimidade dos vereadores; Tendo cido aprovada a Emenda de
Redação anteriormente, seguiu-se a votação em Primeiro Turno do Projeto de Lei nº
17/2018, sendo 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.
Convocando os Ilustres vereadores para a Segunda Reunião Extraordinária do mês de

setembro, a realizar-se logo apos o termino da Primeira. Para constar, mandou lavrar a
presente ata, que será assinada por todos os vereadores, depois de discutida e
aprovada. Ubaporanga – MG., 27 de setembro de 2018.
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