Ata da Reunião Ordinária do mês de outubro 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 dez dias do mês de outubro do ano de dois mil e
dezenove, às dezenove horas e quinze minutos, na sede da Câmara Municipal,
situada na Praça Lindolfo Soares de Carvalho, número quatro, realizou-se a reunião
ordinária do mês de outubro. Inicialmente, verificando em livro próprio, foi registrada
a ausência do vereador Jorge Siqueira de Rezende Ferreira, sendo que o mesmo
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 Segundo Coríntios, capítulo três, versículos quatro e
seis, feito pelo vereador Jorge Silva de Lima. Em seguida, a ata da reunião
ordinária do mês de setembro de dois mil e dezenove, realizada no dia doze, foi
submetida à votação, sendo aprovada com ressalva da vereador Eva Gomes da
Silva Azevedo, quando mencionado "dezessete horas e quinze minutos", o correto
é "dezenove horas e quinze minutos". 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
9.633.014/2019 - GEDIS-MG, de autoria da Coordenadora de Gabinete da
Superintendência Estadual de Minas Gerais - Correios, Verônica Louback de
Almeida; Indicações nº 145-147-148-149-150/2019, de autoria do vereador Maildes
Carlos da Silva; Indicação nº 146/2019, de autoria do vereador Vicente da Silva
Medina; Pedidos de Informações nº 26-27/2019, de autoria do vereador Vicente da
Silva Medina; Pedidos de Informações nº 28-29/2019, de autoria do vereador Jorge
Siqueira de Rezende Ferreira; Requerimento nº 04/2019, de autoria do vereador
Jorge Siqueira de Rezende Ferreira; Pedido de Providência nº 21/2019, de autoria
do vereador Maildes Carlos da Silva; Moção nº 04/2019, de autoria do vereador
Vicente da Silva Medina; Moção nº 05/2019, de autoria dos vereadores Eva Gomes
da Silva Azevedo, Jorge Silva de Lima, Jorge Siqueira de Rezende Ferreira,
Maildes Carlos da Silva, Silvanin de Souza Silva, Vânia Lúcia Costa e Vicente da
Silva Medina; Parecer nº 24/2019, de autoria da Comissão de Legislação, Justiça,
Redação, Orçamento, Finanças e Tomada de Contas, referente ao Projeto de Lei
nº 016/2019, cuja ementa é: “Dispõe sobre a instalação de equipamento eliminador
de ar na tubulação de abastecimento de água”, de autoria do vereador presidente
Jorge Siqueira de Rezende Ferreira; votação do Projeto de Lei nº 16/2019; Parecer
nº 25/2019, de autoria da Comissão de Legislação, Justiça, Redação, Orçamento,
Finanças e Tomada de Contas, referente ao Projeto de Lei nº 017/2019, cuja
ementa é: “Dispõe sabre a obrigatoriedade de Prestação de Contas por parte das

empresas concessionárias de serviço publico de abastecimento, manutenção e
tratamento de água e esgoto no município de Ubaporanga - MG. e dá outras
providencias”, de autoria do vereador presidente Jorge Siqueira de Rezende
Ferreira; votação do Projeto de Lei nº 17/2019; Parecer nº 26/2019, de autoria da
Comissão de Legislação, Justiça, Redação, Orçamento, Finanças e Tomada de
Contas, referente ao 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", de autoria do prefeito municipal Gilmar de Assis Rodrigues;
votação do Projeto de Lei nº 18/2019; Ofício nº 161/2019, de autoria do prefeito
municipal Gilmar de Assis Rodrigues, encaminhando o Projeto de Lei nº 019/2019,
cuja ementa é: “Estima a receita e fixa a despesa do Município de Ubaporanga para
o exercício financeiro de 2020. Logo após, foi aberto o momento destinado às
breves comunicações; fez uso da palavra o vereador Jorge Silva de Lima, disse que
têm boas notícias para a população, já que foi realizado na Câmara de vereadores
onde foi demonstrado e por sinal contrariando a previsão de alguns, a
administração praticamente, cumpriu a promessa de campanha, pois o candidato a
prefeito Gilmar havia prometido quitar todos os pagamentos atrasados, deixado em
sua gestão anterior, restou, portanto pouco mais de vinte mil reais para quitar todos
os atrasados; o vereador comentou que parte desse sucesso pertence a esta Casa
de Leis, que sempre cobrou o cumprimento da promessa de campanha; comentou
ainda que as expectativas para o ano vindouro são boas pois, vai chegar mais
recursos, e que a arrecadação deve aumentar, de igual modo que a Casa de Leis
passará a receber mais recursos; agradeceu a todos os colegas da área de saúde,
em especial o atendimento feito pelo doutor Jether no sábado há um paciente de
Ubaporanga, mesmo não sendo dia dele atender o município; comentou também
que no início da gestão teve divergências com o vereador Vicente da silva Medina,
mas hoje é prazeroso legislar ao lado dele, parabenizou o trabalho do mesmo
levando os eleitores para fazerem o cadastramento da biometria, fazendo de cinco
a seis viagens diárias a Caratinga; disse que foi apresentado o orçamento para o
ano que vem, espera que os nobres colegas vereadores possam aprovar o mesmo;
parabenizou o vereador Nelson Ramos de Souza por ter devolvido em sua gestão
cerca de cento e cinquenta mil reais para a prefeitura; comentou sobre o
calçamento da Vila Peixoto; lembrou que Ubaporanga receberá a visita da Justiça
Eleitoral entre os dias treze a dezoito de outubro; parabenizou o prefeito por ter as
contas do exercício dois mil e dezessete aprovadas. Logo após, fez uso da palavra
a vereadora Vânia Lúcia Costa, disse que concorda com o vereador Jorge Silva de
Lima, quando se refere que o pagamento dos salários atrasados é motivo de
alegria, mas discorda quando parabenizou o prefeito, já que foi uma obrigação que

ele deixou de cumprir em sua gestão anterior, dessa forma, ele apenas cumpre
obrigação com seu eleitorado; parabenizou ao prefeito pelas obras realizadas,
cumprindo seu papel com os munícipes. Logo após, fez uso da Tribuna o vereador
Nelson Ramos de Souza, agradeceu as presenças dos servidores dos Correios,
disse que não assinou a Moção de preocupação com a privatização dos Correios e
que explicaria o motivo caso alguém quisesse saber; disse que ficou feliz em saber
do pagamento dos salários atrasados, mesmo sendo obrigação do gestor; lembrou
que esta foi parte da realização de uma indicação de sua autoria e alguns dos seus
pares de atividade, na qual pedia ainda o reajuste das diárias dos motoristas; disse
que não compareceu a audiência pública pois só foi informado quando já estava em
Belo Horizonte, e que nessa viagem conseguiu recursos com o deputado Paulo AbiAckel, sendo que ele já mandou cerca de quatro centos mil reais para o município,
e já esta em processo de licitação obras pra calçar algumas ruas, e que o município
recebeu duzentos mil reais para a saúde, espera que o mesmo seja usado para
realizar todas as cirurgias pendentes do município; no ano vindouro deve chegar
mais trezentos mil reais para a mesma área, isso de certa forma é a retribuição dos
duzentos e oitenta e oito votos que Paulo Abi-Ackel recebeu no município, graças
ao trabalho do vereador Nelson Ramos de Souza, e do grupo vinte e três; comentou
que a Deputada Estadual Ione Pinheiro deixou liberado recurso para asfaltar o
morro do cemitério, e retornará para trazer presentes para os internos do asilo, e vai
liberar um veiculo de sete lugares para a mesma instituição. Logo após, fez uso da
palavra o vereador Vicente da Silva Medina, como Líder de Bancada, agradeceu a
presença do senhor Gustinho Moreira, o mesmo é representante dos moradores do
Córrego da Paciência, e que eles se reuniram para colocar escoria e fazer
melhorias em certo trecho da estrada na referida localidade; quanto ao pagamento
dos atrasados, disse que demorou demais, já que o ex-prefeito Maná deixou cerca
de um milhão de reais em caixa, e que ele já havia pagado mais duzentos mil reais,
ficando setecentos mil em salários atrasados, desta forma o atual prefeito poderia
ter quitado a divida no mês seguinte; falta ao gestor do município providencias para
o transporte escolar; falta também, vergonha na cara de certas pessoas, que não
zelam pelo patrimônio do município, os recursos financeiros chegam para o
município, e o povo tem que ficar fazendo bingos, rifas, para pessoas que
necessitam de alguma coisa na área da saúde; as estradas estão sem
cascalhamento, é preciso que a Casa tome providencias, não podemos deixar o
município ficar como esta; outro fato preocupante, é que cerca de menos de
cinquenta por cento dos eleitores fizeram o cadastramento o biométrico, pediu a
população que aproveite o ônibus do Tribunal Regional Eleitoral no município e
regularizem a situação; disse ainda, que o Partido da Republica vai lançar
candidato a prefeito nas próximas eleições, e que o seu nome Vicente Medina é o

provável candidato; pediu a população que fique atenta as negociatas que
acontecem nessa época. Como Líder de Bancada, fez uso da palavra o vereador
Maildes Carlos da Silva, disse que fez a indicação para a conservação e
manutenção das canaletas da Serra velha, mas há necessidade de que todos os
calçamentos recebam manutenção, como essas obras são caras pro município, o
mesmo deve zelar; quanto a aquisição de outra retro escavadeiras, se não
cuidarem, será apenas mais uma para ir a leilão daqui algum tempo, já que muitas
das vezes colocam servidores despreparados para manusear as mesmas, não
zelando pelo bem público; hoje é necessário a aquisição de recursos para
manterem funcionamento por vinte e quatro horas o posto de saúde; outro fato
preocupante é que não tem mais investimentos no esporte, acabaram se todos os
torneios, com a aproximação das eleições o vereador quer ser lembrado como
atuante em seu papo de legislar e fiscalizar. Como Líder de Bancada, fez o uso da
palavra, o vereador Jorge Silva de Lima, comentou que no dia vinte e quatro de
outubro o município vai receber a visita do Ministério Público Itinerante, nessa
oportunidade será fornecida a confecção de cento e cinquenta carteiras de
identidade; parabenizou os cinco conselheiros eleitos, comenta que ficou feliz em
saber que o vereador Vicente Medina será candidato a prefeito nas próximas
eleições; parabenizou o vereador Nelson Carioca pela forma de trabalhar buscando
recursos para o município; pediu a população que visite a APAE e vejam os
trabalhos realizados por tal, essa tem recebido o apoio da Câmara. Como Líder de
Bancada, fez uso da palavra o vereador Nelson Ramos de Souza, agradeceu as
palavras o vereador Jorge Silva de Lima; disse que muita dessas obras não
dependem do prefeito, sim do engenheiro que a projetou; parabenizou o Zé
Pretinho pelas palavras, quando pediu que o posto ficasse funcionando vinte e
quatro horas; lembrou do episódio acontecido com a filha do mesmo, que teve que
ser atendida em Caratinga - MG, após percorrer todas as unidades de saúde do
município; comenta que foi assinado um termo de ajuste de conduta, em que os
municípios receberam metade dos recursos atrasados na saúde, por parte do
estado; pediu para o prefeito olhar com cuidado, já que não deve faltar os recursos
para o município, com a verba do pré-sal; comentou também, que o hospital de
Caratinga - MG foi reaberto e está fazendo diversas cirurgias. Em seguida, seguiuse a instalação do GRANDE EXPEDIENTE, tendo iniciado o processo de votação,
porquanto, foi proposto pelo vereador presidente interino Silvanin de Souza Silva, a
votação em bloco das Indicações, Pedidos de Informações, Pedidos de
Providências e Moções, sendo aprovado por unanimidade dos vereadores
presentes; Indicações nº 145-147-148-149-150/2019, sendo aprovadas por
unanimidade dos vereadores presentes; Indicação nº 146/2019, sendo aprovada
por unanimidade dos vereadores presentes; Pedidos de Informações nº 26-

27/2019, tendo feito uso da palavra o vereador Vicente da Silva Medina, comenta
que este pedido é sobre a Kombi que pegou fogo no Córrego do Maciel, causando
transtorno para a comunidade, quer saber portanto, a situação do contrato desse
veículo. Logo após, os Pedidos de Informações foram aprovados por unanimidade
dos vereadores presentes; Pedidos de Informações nº 28-29/2019, sendo
aprovados por unanimidade dos vereadores presentes; Requerimento nº 04/2019,
tendo feito uso da palavra o vereador Vicente da Silva Medina, disse que é
importante este requerimento, para resolver a precariedade da COPASA, pois são
inúmeras as reclamações quanto à qualidade da água fornecida para os moradores
de Ubaporanga. Logo o vereador Nelson Ramos de Souza, disse que se todos os
vereadores se unirem, conseguem retirar a COPASA do município, pois conhece o
caso de um município, que com ajuda de um advogado, conseguiram outra
companhia para fornecer água, já que as reclamações quanto a COPASA eram
constantes, mas ele sozinho não faria isso, pois depois vão dizer que o Nelson
Carioca, aumentou o valor da água. Logo após, o Requerimento foi aprovado por
unanimidade dos vereadores presentes; Pedido de Providência nº 21/2019, tendo
feito uso da palavra o vereador Maildes Carlos da Silva, disse que as situações das
canaletas da Serra do Batatal são criticas, precisam de manutenção, e que a
administração precisa comunicar as medidas que pretendem tomar, consultar a
população em certos casos, já que em São Sebastião do Batatal foi desmanchado
uma sala de aula, segundo o vereador destruir é fácil, o difícil nessa gestão é
construir e zelar das coisas públicas. Logo após, o Pedido de Providência foi
aprovado por unanimidade dos vereadores presentes; Moção nº 04/2019, tendo
feito uso da palavra o vereador Vicente da Silva Medina, disse que esta Moção de
aplausos, para homenagear o senhor João Batista Trindade é justa, pois o mesmo
realiza trabalho com as crianças do município, o mesmo tem uma escolinha de
futsal, chamada Bola na Rede, onde após uma jornada de trabalho como pedreiro,
vai para a quadra treinar as crianças. Logo após o vereador Jorge Silva de Lima,
disse que é muito bem lembrado a homenagem ao senhor João Batista Trindade,
outro que também merece ser homenageado com uma moção de aplausos é o
senhor José Geraldo, este faz um trabalho parecido, só que em um pequeno campo
de futebol na rua de baixo. Logo após, a Moção foi aprovada por unanimidade dos
vereadores presentes; Moção nº 05/2019, sendo aprovada, obtendo sete votos a
favor e um voto contra; votação em Primeiro Turno dos seguintes projetos de leis:
Projeto de Lei nº 16/2019, sendo aprovado por unanimidade dos vereadores
presentes; Projeto de Lei nº 17/2019, sendo aprovado por unanimidade dos
vereadores presentes; Projeto de Lei nº 18/2019, tendo feito uso da palavra o
vereador Vicente da Silva Medina, disse que essa associação está localizada na
antiga escola do Córrego dos Florentinos, e que em outra localidade, exatamente

no Córrego do Pau de Folha tem uma escola do município abandonada e que a
administração do município precisa tomar providencias. Logo após o vereador
Silvanim de Souza Silva, disse que já conversou com o prefeito, o mesmo se
comprometeu em tomar as providencias ainda estes dias, e que além da escola
citada como abandonada, será refeito os calçamentos das Serras Velha e também
do Córrego do Pau de Folha. Logo após o vereador Nelson Ramos de Souza, disse
que junto com a doação do carro para Associação Fé e Ação, o município deveria
fornecer mais recursos a esta associação, pois muitos sabem como é complicado
ter que lidar com um dependente químico na família. Logo após, ao Projeto de Lei
foi aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Em seguida, foi
encaminhado à Comissão de Legislação, Justiça, Redação, Orçamento, Finanças e
Tomada de Contas, o Projeto de Lei nº 19/2019, 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, 10 de outubro de 2019.
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