Ata da Reunião Ordinária do mês de outubro 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 onze dias do mês de outubro 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 outubro. 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 Salmos
capítulo quarenta e oito, versículos nove a onze, feito pelo vereador Vicente da
Silva Medina. Em seguida, a ata da reunião ordinária do mês de setembro de dois
mil e dezoito, realizada no dia treze, ata da primeira e segunda reunião
extraordinária do mês de setembro de dois mil e dezoito, realizada no dia vinte e
sete, foram submetidas à votação, sendo aprovadas sem qualquer ressalva. Neste
momento, o presidente convidou o contador senhor Inácio Fernandes Moreira para
fazer a prestação de contas da Câmara Municipal, referente ao mês de setembro,
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: Ofício nº 228/2018, de autoria do prefeito municipal Gilmar
de Assis Rodrigues; Projeto de Resolução nº 02/2018, cuja ementa é: “Revoga a
Resolução nº 224, de 15/12/2017, e dá outras providências", de autoria dos
vereadores, Nelson Ramos de Souza, Eva Gomes da Silva Azevedo, Jorge Silva de
Lima, Jorge Siqueira de Rezende Ferreira e Silvanin de Souza Silva; Indicação nº
106/2018, de autoria do vereador Vicente da Silva Medina; Indicação nº 107/2018,
de autoria do vereador Jorge Siqueira de Rezende Ferreira; Pedido de Informação
nº 06/2018, de autoria do vereador Vicente da Silva Medina; Pedidos de
Informações nº 07-08-09/2018, de autoria dos vereadores Nelson Ramos de Souza,
Eva Gomes da Silva Azevedo, Jorge Silva de lima, Jorge Siqueira de Rezende
Ferreira, Maildes Carlos da Silva, Vânia Lúcia Costa e Vicente da Silva Medina;
Pedido de Informação nº 10/2018, de autoria do vereador Vicente da Silva Medina;
Requerimento nº 01/2018, de autoria da vereadora Vânia Lúcia Costa; Ofício nº
218/2018, de autoria do prefeito municipal Gilmar de Assis Rodrigues,
encaminhando o Projeto de Lei nº 18/2018, cuja ementa é: "Estima a receita e fixa a
despesa do Município de Ubaporanga para o exercício financeiro de 2019". 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; agradeceu aos eleitores que votaram no Ademir Camilo e Ione Pinheiro;
quase trinta por cento dos eleitores de Ubaporanga não votaram, o povo está
desacreditado com os políticos, mas teve eleitores que deram seu voto de
agradecimento para dois deputados que ajudaram o Município de Ubaporanga;
agora não podem deixar de estar cobrando a todos os deputados que foram bem
votados e eleitos, que retribuam com emendas parlamentares, obras, investimento
na área da saúde para o Município, não é só o deputado do prefeito que tem
obrigação com o povo do Município; então, vocês que apoiaram outros deputados
corram atrás dos deputados para que ajudem ao Município, pois não estarão
ajudando o prefeito, estará ajudando o povo; leu um levantamento feito pela
Associação Mineira de Municípios, sobre a dívida do governo Pimentel do PT com
Ubaporanga, valores: ICMS 2018, R$ 66.205,50; FUNDEB, R$ 78.294,32; Saúde,
R$ 1.668.111,31; ICMS 2017, R$ 82.511,88; Piso Mineiro Assistência Social fixo,
R$ 74.096,00; Transporte Escolar, R$ 183.600,00; FUNDEB 2018, R$ 745.636,71;
totalizando R$ 2.898.455,73, quase três milhões de reais; vai ter eleição do
segundo turno, pediu bastante atenção dos eleitores em quem votar para governo
de Minas Gerais, pois o voto requer responsabilidade; por isso, deve-se votar em
quem é capaz de tirar o Município da crise; relatou que esta semana teve audiência
pública na Câmara com o contador do Município, onde ele passou o valor da dívida
do Município de Ubaporanga, e qual era o saldo em caixa, informando que a
mesma é de aproximadamente dois milhões e setecentos mil reais, e o município
de Ubaporanga tem aproximadamente dois milhões e meio em caixa, sendo que
parte deste dinheiro em caixa é para convênio; acredita que o próximo governador
que entrar não vai pagar estas dívidas, tem que pedir a Deus que em dois mil e
dezenove o próximo governador pague sua parte em dia, assim o Município vai
estar voltando a normalidade; pediu registro de sua indignação com governo do PT;
parabenizou aos deputados Mizael Varela e Ione Pinheiro que foram majoritários
em Ubaporanga. Logo após, fez o uso da palavra o vereador Jorge Silva de Lima,
que cumprimentou a Mesa Diretora, vereadores, comunidade presente e os
ouvintes do Facebook; agradeceu a todos que abriram a porta das suas casas
quando estavam pedindo votos pra os deputados; com relação à votação de
Deputados Federais, praticamente já sabia que não seria fácil; tiveram votos os
candidatos a deputados Dr. Wilson, Mizael Varela, e outros mais, são deputados
bom pra trabalhar e votar, nada que desmereça o trabalho de sua equipe,
parabéns, fazem um belo trabalho no Instituto Cristiano Varela em Muriaé-MG;
parabenizou quem votou na Ione Pinheiro, agradeceu pelo voto de confiança;
comentou que está satisfeito com o trabalho que fez juntamente com a equipe do
prefeito, de sair de porta em porta para pedir voto; os 1.117 votos para Ademir

Camilo foi uma vitória em Ubaporanga, porque não estava fácil fazer esse trabalho;
conversou com o vereador Jorginho Rodrigues, e chegou a conclusão de que esta
eleição foi um espelho para a política de dois mil e vinte, o povo acordou; comentou
que esperava que estes paraquedistas levassem mais votos; está satisfeito com
Rosângela Reis, Pedro Leitão, deputados que ajudaram Ubaporanga, Paulo Abi
Ackel, que o vereador Nelson Carioca defendeu a bandeira, André Quintão são
deputados que conhecem Ubaporanga; como o vereador Jorginho Rodrigues leu,
dois milhões, oitocentos e noventa e oito mil, quatrocentos e cinquenta e cinco
reais, e setenta e três centavos, de dividas, segundo o contador, esta conta hoje já
passa de três milhões; relata que hoje foi ao PSF, para procurar socorro para um
paciente, e ouviu uma funcionária efetiva dizendo que há possibilidade dos
funcionários ficarem sem salário, tendo vereador eleito nesta Casa comemorado;
pediu para parar com essa política pobre e pensar no ser humano; o Município está
passando por dificuldades, tem alguns erros que o prefeito corrigirá; disse ao
prefeito que ele tem uma estrela, independente do que acontecer de agora para
frente, Deus ama muito ele; falou com o vereador Jorginho Rodrigues na casa dele,
que esperava disso acontecer na eleição de prefeito, o que passaram na campanha
de deputado, deputado que não era conhecido e com número difícil de trabalhar,
mas que trouxe quase três milhões de reais para a cidade, infelizmente ele não foi
eleito, mas graças a Deus Mizael Varela foi eleito; o deputado Marcelo Aro, apoiado
pelo vice-prefeito e pelo vereador Vicente foi eleito; no decorrer da campanha,
muitos deputados trouxeram benefícios para Ubaporanga, e levaram votos, esperase que esses deputados também possam agraciar nossa cidade com emendas na
saúde, educação, saneamento básico; comentou que 1.877 são muitos votos, tendo
parabenizado o Ailton Barbosa, Gleydson e toda a equipe; em conversa com Ailton
Barbosa ele lhe perguntou se tinha ouvido a entrevistas deles rádio, perguntou qual
rádio, ele respondeu que na rádio comunitária do Vicente, que o Vicente tinha
convidado eles; sugere que alguém da equipe que trabalhou pra Ione Pinheiro
também seja convidado a dar entrevista. Logo após, fez o uso da palavra, como
Líder de Bancada, o vereador Maildes Carlos da Silva, tendo cumprimentado a
Mesa Diretora, vereadores, comunidade presente; iniciou agradecendo ao povo de
Ubaporanga pelos votos que deram aos deputados Ademir Camilo e Ione Pinheiro;
disse que ficou muito feliz; não foi o que esperavam, mas as pessoas foram às
urnas a pedido deles, agora é à hora de estarem cobrando; disse ter votado em
quem fez para Ubaporanga, e veio agradecer; muitos deputados tiveram votos na
cidade, disse a eles que estão precisando de saibro nas estradas do Batatal, tem
ponte e manilha quebrada, pediu para as pessoas entenderem isto, não tem onde
tirar dinheiro, sendo que o governo não repassa para a prefeitura; informou que
teve uma reunião com o prefeito esta semana; disse que aqui não tem este negócio

de oposição, se fez pra ele e para São Sebastião, agradece; está pronto para
ajudar aquele que ajuda Ubaporanga. Logo após, fez uso da palavra, como Líder de
Bancada, o vereador Vicente da Silva Medina, que cumprimentou aos vereadores,
comunidade presente e os ouvintes do Facebook; agradeceu aos amigos que
votaram em seu Deputado Federal, foram cento e nove votos; disse que não foi na
casa de ninguém, que não deu um passo além da sua porta, para pedir alguns
amigos que votassem no Marcelo Aro, porque quando foi ser candidato a vereador,
houve um impedimento na coligação, teve que recorrer a Belo Horizonte para ser
candidato, e lá, encontrou as portas abertas do PHS, e registrou a sua candidatura,
deve sua candidatura a ele; Ademir Camilo, um paraquedista que passou por aqui,
ruim de voto; pediu pra ver um documento comprovando se tem alguma emenda do
orçamento da União, do Estado com o nome de Ademir Camilo encaminhada para
Ubaporanga, emenda parlamentar ele não viu; com relação ao espelho que
aconteceu na cidade para dois mil e vinte, se forem olhar, aqueles que trabalharam
para Lael Varela saíram muito bem na ocasião; com relação a rádio, disse que seu
nobre amigo Ailton passou informação que ele o tinha convidado, ele se precipitou,
porque não teve esta conversa com ele, foi o doutor Gleydson, no outro dia, às
06:30 da manhã que lhe perguntou se o espaço da rádio estava aberto, e ele
respondeu que estava com as portas abertas; informou que o Ailton tem uma
empresa que está abrilhantando a entrada de nossa cidade, está zelando da
entrada da cidade, que nunca foi zelada por ninguém; estão de parabéns o
empresário Ailton e o doutor Gleydson, se isto é o espelho para dois mil e vinte, o
espelho está bonito; disse que hoje recebeu uma reclamação de um casal que veio
em jejum para fazer exames, e os exames foram suspensos; quando falaram da
dívida do estado, de dois milhões e oitocentos e noventa e oito mil, que bateu com
a dívida do Município, o estado deve ao município, e o município deve também
mesmo valor, está em ata; falaram em valores que estão depositados na conta da
prefeitura; está pedindo informação para saber qual a finalidade destes valores
mencionados em ata, na reunião de prestação de contas; os valores que tem, não
sabe se dá para cobrir as dívidas, pergunta: porque não pagou; relata que a dívida
são de quase três milhões, da outra vez teve um impasse, falou que tinha três
milhões de dívida, e ela permanece o mesmo valor depois de quatro meses;
quando falaram que os candidatos passaram e deixaram quase quatro milhões em
Ubaporanga, perguntou onde está este dinheiro; comentou que o presidente da
Casa em reunião recentemente, falou que tem funcionário que fica em casa
recebendo diária; disse que precisam saber quem é, precisam saber desta
informação; finalizou dizendo que a população está penando com a falta de exames
e medicamentos. Logo após, fez uso da palavra, como Líder da Bancada, o
vereador Jorge Siqueira de Rezende Ferreira, que comentou sobre o Projeto de

Resolução nº 02/2018 que autoriza o Município de Ubaporanga a firmar convênio
de comodato com a Intersell Telecomunicação, empresa de telemarketing; disse
que se tudo der certo vai funcionar no salão da Câmara, e vai gerar quase sessenta
empregos no Município de Ubaporanga, fruto do trabalho do prefeito, e os
vereadores que aprovarão a Resolução que foi apresentada hoje; comentou que
está com a listagem de votos, podendo mencionar que o candidato Ademir Camilo
teve 1.117 votos, porquanto, não é paraquedista como foi afirmado pelo vereador,
sendo certo que ele mandou recursos para Ubaporanga; disse que vai trazer na
próxima reunião os recursos que já cansou de ler aqui, mas, pediu ao vereador pra
trazer documentos na próxima reunião, o que Marcelo Aro e o Zé Guilherme fez
para Ubaporanga; às vezes o vereador vai pedir agora, e ele vai mandar alguma
coisa, porque não foi Marcelo Aro que deixou o vereador ser candidato, foi o viceprefeito Neneco, que é presidente do PHS em Ubaporanga, que deixou o vereador
ser candidato; pediu para não falar que não saiu de casa para pedir votos, só
porque o vereador conseguiu cem votos pra o deputado, bate no peito e fala,
consegui só cem votos, foi de coração, e sem dinheiro; o presidente trabalhou
sozinho para o deputado dele, e conseguiu duzentos e oitenta e oito votos, e o
deputado dele também não é paraquedista, mandou recurso para Ubaporanga; o
vereador está criticando o deputado só porque ele foi apoiado pelo prefeito, o que
foi apoiado pela oposição o vereador elogiou; pediu para parar de perseguição com
o prefeito, e ajudar o município de Ubaporanga a desenvolver, a crescer; foi falado
na última reunião que esses R$ 3.700.000,00 da água, que o povo não iria beber da
água, que a obra não iria iniciar; relatou que este convênio há muitos anos os
prefeitos vem tentando a sua liberação, mas foi o prefeito Gilmar, com a influência
do deputado Ademir Camilo, do partido MPB, do presidente Michel Temer, que
conseguiu viabilizar a liberação do recurso; em aparte concedido ao vereador
Nelson Ramos de Souza, este admoestou ao vereador Vicente Medina para não se
manifestar; no tempo do vereador todo mundo ouviu sua fala com educação, o
vereador é sempre assim, quando tem alguém falando o vereador não aceita.
Retomando a palavra, o vereador Jorge Siqueira de Rezende Ferreira informou que
os vereadores Silvanin de Souza Silva e Maildes Carlos da Silva estão
acompanhando a obra no Batatal; disse ao vereador que ele tem que torcer para
obra começar e terminar, quem vai ser beneficiado é o povo de Ubaporanga;
comentou que deputado que tem compromisso com o Município manda recurso;
Cecília Ferramenta que nem deputada é, mandou R$ 30.000,00 para calçamento
no Córrego do Barracão; ficou sabendo que o deputado Leonardo Monteiro que
teve quatrocentos e sessenta e oito votos, vai colocar emenda para o município no
orçamento de novembro que vai ser pago em dois mil e dezenove; em aparte
concedido ao vereador Nelson Ramos de Souza, este informou ao vereador Vicente

da Silva Medina que o nome dele não foi citado; sugeriu a suspensão da reunião
por cinco minutos para consultar o Regimento Interno, o que não foi aceito pelo
vereador. Por questão de ordem, fez o uso da palavra o vereador Silvanin de Souza
Silva, que cumprimentou a todos os presentes; disse que deixou bem claro na
última vez que foi na Tribuna, se não fosse o Ademir Camilo a obra não teria
começado, porque ele tem acesso ao Michel Temer; o vereador está procurando
documento, não tem documento mesmo, pois a emenda não é dele, fica batendo,
só para crescer, para mostrar para os outros que sabe falar bonito; agradeceu os
votos dados para os Deputados Estadual e Federal, respectivamente, Ione Pinheiro
e Mizael Varela, e que não foi fácil pedir voto para Ademir Camilo. Logo após, fez o
uso da palavra, como Líder de Bancada, a vereadora Vânia Lúcia Costa, que
cumprimentou a Mesa Diretora, vereadores, comunidade presente e os ouvintes do
Facebook; parabenizou a todos que se empenharam nesta eleição, parabeniza a
equipe do prefeito; diz ao vereador Vicente da Silva Medina, que a votação do
candidato do prefeito foi significativa e expressiva sim; comentou que é mais fácil
trabalhar para os “Varelas” sem dúvida nenhuma; parabenizou o Ailton e o
Gleydson que trabalhou para eles; comentou que é lamentável perceber que aqui
se trata de indiferenças pessoais, e não é isto que o Legislativo precisa defender;
viram a apresentação do Inácio, o que a Casa tem de saldo, graças a Deus sempre
com saldo, e com a responsabilidade deste saldo ser alocado em local que serve
aos munícipes; disse que não cabe aqui fazer críticas pessoais; disse sentir quando
o Jorginho da Saúde mencionou que um funcionário, um colega de trabalho, sentiuse insatisfeito em perceber a possibilidade de não ter pagamento, isto é lamentável,
se isto acontecer será um efeito dominó, não é aquele funcionário que vai ficar no
prejuízo, é uma sociedade inteira; agradeceu também a votação que recebeu,
podem ter certeza que estarão juntos fazendo o melhor por Ubaporanga; relatou
que foi solicitado ao Executivo Municipal, que venha a Tribuna para fazer
esclarecimentos sobre as diárias, que se encontra no portal de transparência, mas
para ela estão um pouco equivocados, o convite foi feito no sentido de esclarecer a
ela e os colegas, a população também. Por questão de ordem, fez o uso da palavra
o vereador Vicente da Silva Medina, disse que o vereador Silvanin explicou bem a
questão do deputado; quando iniciou sua fala, falou que estava agradecendo só
que lhe deu sua legislatura, foi só isso que falou, por isso tinha que dar seu trabalho
para ele. Logo após, fez o uso da palavra, como Líder de Bancada, o vereador
Nelson Ramos de Souza, que cumprimentou a Mesa Diretora, vereadores,
comunidade presente e os ouvintes do Facebook; inicia agradecendo a Deus e a
população de Ubaporanga que lhe acolheu em suas casas, quando passou pedindo
votos para Paulo Abi Ackel; havia comentado com as vereadoras Eva e Vânia, que
estaria trabalhando para um deputado que tinha deixado recursos para

Ubaporanga, tendo em vista que as duas tiveram a felicidade de ver a presença do
assessor de Paulo Abi Ackel na Câmara Municipal, ficou acertado emendas para
Ubaporanga e uma delas no valor de R$ 365.000,00, já está empenhada, que é
para trocar o calçamento da rua São José, o restinho da Avenida José Rodrigues
Ferreira, no Bairro João Carlota, a parte da rua José Antunes Moreira (rua da
COPASA), no Bairro João Carlota; este é um dos motivos porque apoiou o Paulo
Abi Ackel; na reunião passa disse que se reservaria o direito de não dizer a fonte da
emenda parlamentar destinada para rua Major Alexandrino, que já se encontra em
conta no valor de R$ 120.000,00, pra troca do calçamento próximo a casa da dona
Júlia Benta até a creche, esta emenda foi do candidato Toninho Andrade, que já foi
deputado; esta emenda foi indicada por meio de contato dele, há pedido do
vereador Nelson Carioca; deixou passar a eleição para estar divulgando, não pediu
voto para ele, porque o combinado seria ele estar destinando R$ 400.000,00, em
emendas para o Município, pelo fato dele não ter conseguido cumprir a meta, não
teve compromisso com ele; teve a sinceridade de não associar esta emenda, como
se fosse do candidato Paulo Abi Ackel, para não enganar o eleitor; agradeceu ao
Toninho Andrade pela emenda; relata que vereador lhe cobrou na Tribuna, que ele
tinha falado que tem funcionário em casa recebendo diária, disse que o vereador
sabe do contexto da conversa, e da força de expressão, pediu pra não tenta colocar
palavra na sua boca, o vereador sabe tanto quanto ele que tem funcionário que
recebe o salário e não vai no serviço, só que o vereador não tem coragem de falar;
disse que é muito feio funcionário receber seu salário e não cumprir seu horário,
como vereador Jorginho da Saúde disse, funcionário se auto engrandecendo
dizendo que não terá pagamento; em aparte concedido ao vereador vice-presidente
Jorge Silva de Lima, disse que uma funcionária falou pra lhe agredir, que nem
salário vai ter. Retomando a palavra o vereador Nelson Ramos de Souza, disse
estar achando bom não ter salário, fica aborrecido com isto; se não tem salário vai
pro Facebook cobrar; indagou por que não vai cumprir seu horário antes de bater se
atrasar o salário; relatou que tem nesta Casa, do ano passado e deste ano, projeto
de Indicação pedindo aumento para os funcionários, os vereadores assinaram com
ele, os vereadores cuidam dos direitos de vocês também, sonham que vocês
tenham um salário mais justo, mas os vereadores também têm o direito de cobrar
dos funcionários; finalizou pedindo a Deus que abençoe a todos, em especial aos
duzentos e oitenta e oito que foram as urnas ao seu pedido, não conhecia Paulo Abi
Ackel, não precisou fazer boca de urna para conseguir duzentos e oitenta e oito
votos para o Paulo, foram votos de qualidade e confiança no vereador, agradeceu
ao Paulo, que nunca esteve em Ubaporanga por ter destinado R$ 365.000,00 para
o município, que está empenhado e estão aguardando a liberação de mais R$
200.000,00 para saúde. Por questão de ordem, fez uso da palavra, o vereador

Jorge Silva de Lima esclareceu que é ruim, fez uma fala, depois o vereador distorce
a fala; quando disse é um espelho para dois mil e vinte, é que está ouvindo, só vão
votar em quem está trabalhando, é um alerta para os vereadores; agradeceu os
pelos votos em Ademir Camilo, Ione Pinheiro, como disse, o paraquedista levou
1117 votos. A parte o vereador Nelson Ramos de Souza agradece a quem votou
em Ione Pinheiro. Em seguida, seguiu-se a instalação do GRANDE EXPEDIENTE,
tendo iniciado o processo de votação das seguintes matérias: Indicação nº
106/2018, sendo aprovada por unanimidade dos vereadores; Indicação nº
107/2018, sendo aprovada por unanimidade dos vereadores; Pedido de Informação
nº 06/2018, sendo aprovado por unanimidade dos vereadores; Pedido de
Informação nº 07/2018, sendo aprovado por unanimidade dos vereadores; Pedido
de Informação nº 08/2018, sendo aprovado por unanimidade dos vereadores;
Pedido de Informação nº 09/2018, sendo aprovado por unanimidade dos
vereadores; Pedido de Informação nº 10/2018, sendo aprovado por unanimidade
dos vereadores; Requerimento nº 01/2018, sendo aprovado por unanimidade dos
vereadores. 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 o Projeto de Lei nº 18/2018, registrado
na presente reunião, para a devida análise e emissão de pareceres. Encaminhou
para Comissão Legislação, Justiça, Redação, Orçamento, Finanças e Tomadas de
Contas, o Projeto de Resolução nº 02/2018, 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., 11 de outubro de 2018.
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