Ata da Reunião Ordinária do mês de setembro 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 doze dias do mês de setembro do ano de dois mil e
dezenove, às dezessete 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 ausência da vereadora Vânia Lúcia Costa, sendo que a mesma
apresentou atestado médico, 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 Hebreus, capítulo dois, versículos dezesseis a dezoito,
feito pela vereadora Eva Gomes da Silva Azevedo. Em seguida, as atas da primeira
e segunda reunião extraordinária do mês de agosto de dois mil e dezenove,
realizadas no dia seis, foram submetidas à votação, sendo aprovadas sem qualquer
ressalvas. Logo após, a ata da reunião ordinária do mês de agosto de dois mil e
dezenove, realizada no dia nove, foi submetida à votação, sendo aprovada sem
qualquer ressalva. Neste momento, o vereador presidente realizou a prestação de
contas da Câmara Municipal, referente ao mês de agosto do corrente ano, tendo
sido, ao final, concedida a palavra aos vereadores para fazerem questionamentos,
se assim desejarem, os quais quedaram-se inertes. Seguiu-se, então, à instalação
do PEQUENO EXPEDIENTE, no qual o Senhor Secretário fez a leitura das
correspondências recebidas e das matérias constantes da pauta da presente
reunião, sendo: Convite de autoria do deputado Coronel Henrique e Deputada
Rosângela Reis; Indicações nº 142-143/2019, de autoria da vereadora Vânia Lúcia
Costa; Indicação nº 144/2019, de autoria do vereador Nelson Ramos de Souza;
Pedidos de Providências nº 15-16/2019, de autoria do vereador Jorge Siqueira de
Rezende Ferreira; Pedido de Providência nº 17/2019, de autoria dos vereadores
Adão Alves Ribeiro, Eva Gomes da Silva Azevedo, Jorge Silva de Lima, Jorge
Siqueira de Rezende Ferreira, Maildes Carlos da Silva, Nelson Ramos de Souza,
Silvanin de Souza Silva, Vânia Lúcia Costa e Vicente da Silva Medina; Pedidos de
Providências nº 18-19-20/2019, de autoria da vereadora Vânia Lúcia Costa; Moções
nº 01-02/2019, de autoria dos vereadores Jorge Siqueira de Rezende Ferreira e
Jorge Silva de Lima; Moção nº 03/2019, de autoria do vereador Jorge Siqueira de
Rezende Ferreira; apresentação do Projeto de Lei nº 018/2019, cuja ementa é:
“Autoriza o Chefe do Poder Executivo a Firmar Contrato de Comodato para
Utilização de um Veículo para a Associação Cristã Fé e Ação de Apoio a
Dependentes Químicos – ASAFE dá outras providências". Logo após, foi aberto o
momento destinado às breves comunicações; fez uso da palavra o vereador Nelson

Ramos de Souza, disse que no mês passado a Deputada Estadual Ione Pinheiro,
esteve presente em Ubaporanga, visitou o "Morro do Cemitério", e o asilo de
Ubaporanga, onde passou o período vespertino, com muita satisfação, ouvindo os
internos e também os funcionários; o vereador esclareceu que nestas visitas
solicitou recursos para localidade do "Morro do Cemitério" que precisa ser
asfaltada, e o asilo de um automóvel novo; de acordo com vereador Nelson Ramos
de Souza a deputada se sensibilizou e fez o compromisso de mandar a verba
necessária para o asfaltamento solicitado, e que iria trocar o automóvel do asilo que
foi comprado com verba indicada pelo irmão da deputada, na ocasião o deputado
Diniz Pinheiro; comenta que de certa forma estes recursos são uma retribuição pela
votação expressiva alcançada no município, cerca de mil e quinhentos votos, fruto
do empenho do vereador Nelson Carioca e do grupo vinte e três; diante do exposto
solicitou ao Poder Executivo que acione o departamento de obras e seus
responsáveis para calcular o valor do asfaltamento para apresentar a deputada, e
que tão logo chegue os recursos das verbas fornecidas pela deputada o Poder
Executivo divulgue as informações a população, e que seja breve, pois no mês de
outubro é o período para as indicações parlamentares. Logo após, fez uso da
palavra o vereador Jorge Siqueira de Rezende Ferreira, comentou que completou
oito meses a frente da Câmara, e que nesse período fez um trabalho com
contenção de despesas, motivo pelo qual pode devolver aos cofres da prefeitura um
valor de cento e trinta e oito mil reais, dos quais indicou para APAE de Ubaporanga
vinte e cinco mil, para acabar sua sede própria, e também destinou dez mil reais ao
Corpo de Bombeiros Voluntários, para que possa começar a construção da sede
própria, atendendo assim o pedido dos vereadores Jorge Silva de Lima e Eva
Gomes da Silva Azevedo; comentou que não pôde estar com a deputada durante
sua visita em Ubaporanga, mas que já estiveram juntos, e que nessa oportunidade
apresentou o pedido de recurso para a implantação do programa conhecido como
"Olho Vivo", e em parceria com o prefeito Gilmar de Assis Rodrigues, a deputada se
comprometeu em liberar os recursos; ficou sabendo pelo Facebook que o pedido foi
atendido, e o recurso foi liberado, assim sendo, espera que com a implantação do
programa, possa haver uma redução no número de roubos na cidade. Logo após,
fez uso da palavra o vereador Jorge Silva de Lima, parabenizou a forma que o
presidente conduziu os trabalhos durante esses oito meses, sendo marca registrada
a seriedade e imparcialidade, tais compromissos são louváveis, e merece aplausos,
pois isto permitiu que fosse devolvido a prefeitura recursos que até o presente
momento chegam no valor de cento e oitenta mil reais, dos quais foi destinado a
APAE, vinte e cinco mil reais, dez mil para o corpo de bombeiros; comentou o
empenho da vereadora Eva Gomes da Silva Azevedo, em angariar recursos para
ajudar ao corpo de bombeiros; agradeceu ao presidente que quando foi procurado a

cerca de ajuda para o asilo de Ubaporanga, se colocou a disposição
imediatamente, foi solicitado um valor de vinte mil reais para atender as demandas
da referida instituição, para a surpresa de todos, e graças a generosidade do
presidente Jorge Siqueira de Rezende Ferreira foi disponibilizado vinte e cinco mil
reais, além de vinte oito mil para APAE, dez mil para o corpo de bombeiros, pediu
que todos da população contribuam com os bombeiros, pois eles tem prestado
serviços relevantes aos munícipes e região. Logo após, fez uso da Tribuna o
vereador Maildes Carlos Silva, fez cobranças ao chefe do executivo que prometeu
melhorias para a comunidade de São Sebastião do Batatal e adjacências, disse que
se o vereador Maildes Carlos da Silva, “Zé Pretinho” apoiasse o candidato a
deputado escolhido pelo prefeito iria patrolar as estradas, instalar um centro
odontológico, além de uma ambulância; lembrou que o prefeito cumpriu parte da
promessa, pois, construiu uma sala para ser o centro odontológico, mas que até a
presente data ninguém foi atendido; comentou ainda que foi realizado a troca de
manilhas em um determinado local no Distrito de São Sebastião do Batatal, mas
que todos os bloquetes retirados, não foram recolocados novamente, deixando
amontoados nos cantos, e causando transtornos aos moradores; disse que hoje
apesar de todos os recursos que chegam ao município a situação tem piorado
bastante, pois, quando Ubaporanga era apenas um Distrito de Caratinga existia
uma pessoa responsável pela manutenção das estradas, e que hoje não tem mais,
e que esse é um dos motivos pelo qual as estradas ficam praticamente
intransitáveis, e o pior ainda está por vir, que é o período de chuvas; disse que
chegou a pagar companheiros para lhe ajudar a fazer a manutenção das estradas,
mas não tem condições financeiras de fazer isso todos os anos, sendo que esta
função é um dos deveres do executivo; comentou que fez a indicação do
Orçamento Impositivo para ser gasto na aquisição de materiais e equipamentos
para equipar o Posto de Saúde de São Sebastião do Batatal. Como Líder de
Bancada, fez uso da palavra o vereador Vicente da Silva Medina, disse que as
palavras do vereador Zé Pretinho, foram sábias e muito bem colocadas, pois
disseram que iriam fazer a festa do Ubaporanguense Ausente, mas foi muito
diferente da tradicional executada nos anos anteriores, e que no convite deveria vir
escrito "que a administração convida para a festa e não o prefeito Gilmar"; outro
fator negativo é que nunca se cobrou pra assistir uma atração da festa, e este ano
inovaram cobrando entrada, ou seja, usaram o nome da tradicional festa de
Ubaporanga para ganhar dinheiro; sobre a prestação de contas da Casa de Leis,
parabenizou a administração, gasta o dinheiro de forma econômica e onde é
necessário, mantendo uma Câmara de vereadores bem estruturada; que os
antecessores também tiveram responsabilidade com dinheiro público em
Ubaporanga, destacou o período em que foi presidente, assim bem como o

vereador Nelson Ramos de Souza; do outro lado, lamenta o sucateamento da
saúde, a má conservação da praça, já que praticamente todo calçamento soltou,
não existe iluminação adequada, e o pior é que não existe expectativas de dias
melhores; comentou que em uma outra eleição foi procurado para apoiar o
candidato a deputado Diniz Pinheiro, e que de certa forma isso abriu as portas para
que hoje a irmã do mesmo pudesse está atuando aqui no município; avisou ao
público que é necessário fazer o cadastramento da biometria para poder votar na
próxima eleição. Em seguida, seguiu-se a instalação do GRANDE EXPEDIENTE,
tendo iniciado o processo de votação, porquanto, foi proposto pelo vereador
presidente Jorge Siqueira de Rezende Ferreira, a votação em bloco das Indicações,
Pedidos de Providências e Moções, sendo aprovado por unanimidade dos
vereadores presentes; Indicações nº 142-143/2019, sendo aprovadas por
unanimidade dos vereadores presentes; Indicação nº 144/2019, sendo aprovada
por unanimidade dos vereadores presentes; Pedidos de Providências nº 1516/2019, tendo feito uso da palavra o vereador Jorge Silva de Lima, comenta que
além da limpeza precisa de patrolamento, pois praticamente é impossível transitar
de automóvel na localidade. Logo após, o vereador Jorge Siqueira de Rezende
Ferreira, pediu atenção da administração pra fazer a manutenção necessária, e que
o Correio passe a fazer entregas de encomendas e cartas na localidade. Logo
após, o Pedido de Providência foi aprovado por unanimidade dos vereadores
presentes; Pedido de Providência nº 17/2019, tendo feito uso da palavra o vereador
Vicente da Silva Medina, disse que o pedido é importante, tanto que os nove
vereadores assinaram, pediu aos vereadores da base do prefeito que cobrassem
urgência em atender o pedido, pois quando começar a chover o escoamento das
águas fica difícil, devido os aterramentos feito na localidade. Logo após, o Pedido
de Providência foi aprovado por unanimidade dos vereadores presentes; Pedidos
de Providências nº 18-19-20/2019, sendo aprovados por unanimidade dos
vereadores presentes; Moções nº 01-02/2019, tendo feito uso da palavra o vereador
Jorge Silva de Lima, disse que ficou feliz em ver duas jovens destacando e
representando o município, destacou a participação da jovem Viviane no programa
do Faustão e de Geris Laura como Miss Minas Gerais Teen. Logo após, as Moções
foram aprovadas por unanimidade dos vereadores presentes; Moção nº 03/2019,
tendo feito uso da palavra o vereador Jorge Siqueira de Rezende Ferreira, disse
que esta Moção reconhece o trabalho realizado pelo senhor Sebastião Godinho de
Freitas, no Projeto Pequeno Cidadão, levando as pessoas a praticar a arte da
capoeira. Logo após, a Moção foi aprovada por unanimidade dos vereadores
presentes. Como Líder de Bancada, fez uso da palavra o vereador Jorge Siqueira
de Rezende Ferreira, disse que o pessoal do asilo não tem que agradecer pelos
recursos recebidos, e sim o município deve gratidão a referida entidade, pois cuida

com dignidade das pessoas albergadas; destacou o empenho dos voluntários do
corpo de bombeiros; lembrou que a Câmara não tem o poder de dar o dinheiro, ela
devolve aos cofres da prefeitura, onde conta com apoio do prefeito para encaminhar
os recursos conforme a vontade dos vereadores, mas que isso não é uma
obrigação, é sim uma parceria com o prefeito e a senhora Virgínia, que realmente
destinam os recursos a quem foi indicado. Em seguida, foi encaminhado à
Comissão Legislação, Justiça, Redação, Orçamento, Finanças e Tomadas de
Contas, o Projeto de Lei nº 18/2019, 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, 12 de setembro de 2019.
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