Ata da Reunião Ordinária do mês de dezembro 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 dezembro 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
dezembro. 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 de João, capítulo três, versículos dezesseis e
dezessete, feito pelo vereador Maildes Carlos da Silva. Em seguida, a ata da segunda
reunião extraordinária do mês de novembro de dois mil e dezoito, realizada no dia vinte
e sete, foi submetida à votação, sendo aprovada, com ressalva do vereador Jorge
Siqueira de Rezende Ferreira, que pediu para endireitar sua fala na segunda reunião
extraordinária de novembro, que tem o seguinte dizer que “agradeceu a Deus, e depois
o prefeito Gilmar que ajudou com INSS, da Câmara, se não, não tinha como terminar”.
Logo, após a ata da terceira reunião extraordinária do mês de novembro de dois mil e
dezoito, realizada no dia vinte e sete, foi submetida à votação, sendo aprovada 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 novembro, de 2018, tendo em vista que o mesmo não estava presente, a
prestação de contas será realizada na reunião extraordinária de segunda-feira, dia
vinte e sete de dezembro. 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 3.738/2018DCP/SP/SUBSEAM/SEGOV, de autoria da senhora Juliana Alves Ferreira Freitas,
Diretora da Superintendência de Projetos - Governo do Estado de Minas Gerais;
Indicação nº 113/2018, de autoria do vereador Jorge Siqueira de Rezende Ferreira;
Indicação nº 114/2018, de autoria do vereador Vicente da Silva Medina; Indicação nº
115/2018, de autoria dos vereadores Jorge Siqueira de Rezende Ferreira, Jorge Silva
de Lima e Eva Gomes da Silva Azevedo; Requerimento de registro de chapa para
concorrer à Mesa Diretora para o biênio 2019/2020, sendo: Jorge Siqueira de Rezende
Ferreira - presidente, Silvanin de Souza Silva - vice-presidente, Jorge Silva de Lima primeiro secretário e Eva Gomes da Silva Azevedo - segundo secretário. Logo após,
fez uso da palavra o vereador Nelson Ramos de Souza, que agradeceu a presença de
um amigo seu, morador da cidade de Imbé de Minas, agradeceu também ao vereador
Vicente Medina, pelo cartão enviado a Casa e também aos demais vereadores, com
felicitações natalinas; disse ainda que na próxima reunião iria tratar do assunto do
médico. Logo após, fez uso da palavra o vereador Vicente da Silva Medina, que
comentou sobre a Indicação do vereador Jorge Siqueira de Rezende Ferreira, na qual
pede isenção do IPTU, para portadores de câncer, pediu que se por acaso a indicação

vire projeto, que fosse colocado alguns requisitos para a concessão, outra indicação
também de autoria do vereador Jorginho Rodrigues, em parceria com o vereador
Jorginho da Saúde e a vereadora Eva, é para que veículo abandonado em via publica
seja recolhido; já a indicação de sua autoria o vereador Vicente pediu que fosse
instalado no município o bueiro inteligente, este modelo de boca de lobo, recolhe o
material que poderia causar transtornos com a chuva; Vicente declarou ainda apoio a
chapa que vai concorrer para a direção da Câmara no próximo Biênio. Em seguida,
seguiu-se a instalação do GRANDE EXPEDIENTE, tendo iniciado o processo de
votação das seguintes matérias: Indicação nº 113/2018, sendo aprovadas por
unanimidade dos vereadores; Indicação nº 114/2018, sendo aprovadas por
unanimidade dos vereadores; Indicação nº 115/2018, sendo aprovadas por
unanimidade dos vereadores. Neste momento, o presidente anunciou o início em
escrutínio secreto da eleição da Mesa Diretora para o Biênio 2019/2020, solicitou ao
secretário da Mesa Diretora que procedesse a chamada dos senhores vereadores para
verificação de quórum, estando presentes os seguintes vereadores: Adão Alves
Ribeiro, Eva Gomes da Silva Azevedo, Jorge Silva 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. Foi informado o registro de uma única
chapa para concorrer à eleição da Mesa Diretora para o biênio 2019-2020, sendo ela
composta por: presidente: Jorge Siqueira de Rezende Ferreira; vice-presidente:
Silvanin de Souza Silva; primeiro secretário: Jorge Silva de Lima; e segundo secretário:
Eva Gomes da Silva Azevedo. Logo após, o presidente solicitou à secretaria da
Câmara que providenciasse a distribuição das cédulas aos senhores vereadores,
devidamente assinadas e carimbadas pela presidência. Logo após, o vereador
presidente procedeu à chamada dos senhores vereadores presentes para que, na
medida em que fossem chamados, depositassem seu voto na urna. Finalizada a
votação, os vereadores Adão Alves Ribeiro e Vânia Lúcia Costa foram convidados a
serem os escrutinadores, contados os votos, foi apurado o seguinte resultado: chapa
única: oito votos; em branco: um voto. Em face deste resultado, o presidente declarou
eleita a chapa única abaixo descrita, para compor a Mesa Diretora da Câmara
Municipal de Ubaporanga, no biênio 2019/2020: presidente: Jorge Siqueira de Rezende
Ferreira; vice-presidente: Silvanin de Souza Silva; primeiro secretário: Jorge Silva de
Lima; segundo secretário: Eva Gomes da Silva Azevedo. Como Líder de Bancada, fez
uso da palavra o vereador Jorge Siqueira de Rezende Ferreira, que agradeceu a Deus
e aos seus pares de edilidade por terem confiado na chapa eleita para compor a nova
Mesa Diretora; agradeceu o presidente da Casa, pelo trabalho prestado, disse que
pretende continuar com as ações positivas da atual administração, e que espera ajuda
dos demais vereadores, para fazer uma gestão justa e honesta. Logo após, como Líder
de Bancada, fez uso da palavra o vereador Vicente da Silva Medina, que manifestou
que votou a favor da chapa, tendo desejado sorte para a nova administração da Casa,
e consciência de todos os vereadores, para que possam cobrar, cumprindo com suas

obrigações na hora certa; de acordo com o vereador é preciso demonstrar trabalho,
uma vez que a política tem um forte sentimento de descrença do eleitor independente
da esfera governamental. Logo após, fez uso da palavra, como Líder de Bancada, o
vereador Jorge Silva de Lima, dizendo que foi uma honra compor a Mesa com atual
gestão; agradeceu e parabenizou o vereador Vicente Medina, que prontamente se
mostrou favorável à eleição da chapa que disputou a direção dos trabalhos desta Casa
de Leis, e que atitude coerente e honrosa do vereador em questão já lhe rendeu seis
mandatos; parabenizou também ao vereador Nelson Ramos, pela forma que conduziu
os trabalhos em sua gestão na Casa. Logo após, como Líder de Bancada, fez uso da
palavra o vereador Silvanin de Souza Silva, que agradeceu a presença do senhor José
Mauro, morador da cidade de Imbé de Minas, que agradeceu ao vereador Nelson
Ramos pela forma que conduziu os trabalhos na Casa, e que não pediu nada para
apoiar a nova Mesa Diretora, mas foi convidado a compor a chapa como vicepresidente, motivo pelo qual, agradeceu aos seus pares de atividade pelo voto de
confiança. Logo após, fez uso da palavra, como Líder de Bancada, o vereador Maildes
Carlos da Silva, que também parabenizou ao vereador presidente Nelson Ramos pelo
incontestável trabalho realizado à frente da Casa de Leis; de acordo com o vereador, a
Câmara esteve presente e apoiando a prefeitura nos momentos mais difíceis; em sua
gestão, Nelson devolveu valores em pecúnia para completar o orçamento,
principalmente para investir na saúde e também um automóvel, para ajudar o prefeito,
desejou sorte aos novos membros da Mesa Diretora; manifestou sua indignação com
certos áudios vinculados no watsapp, no qual alguns munícipes reclamaram que ele
não levou o médico para atender no distrito de São Sebastião do Batatal; disse que o
seu veículo está pronto para atender seus eleitores se precisarem de um auxílio para ir
ao médico, mas que sua função de vereador não é ser chofer de médico, sendo que a
prefeitura dispõe de servidor e veículos para transportá-lo. Logo após, como Líder de
Bancada, fez uso da palavra a vereadora Vânia Lúcia Costa, que parabenizou o
trabalho da Mesa Diretora nesses dois anos de gestão, tendo parabenizado também a
nova Mesa Diretora; afirmou que está à disposição para ajudar na realização dos
trabalhos de forma técnica, e para trabalhar em prol dos mais necessitados. Logo após,
como Líder de Bancada, fez uso da palavra o vereador Adão Alves Ribeiro, que
agradeceu aos dirigentes da Casa pelo bom trabalho realizado nos dois anos de
gestão, tendo parabenizado os membros da nova Mesa Diretora; pediu ajuda aos pares
de edilidade quanto à cobrança das demandas dos moradores do distrito de São José
do Batatal; disse que estará à disposição para ajudar na realização dos trabalhos da
Casa. Logo após, o vereador Nelson Ramos de Souza pediu que fosse feito um Pedido
de Informação na intenção de esclarecer se o Município tem obrigação de levar o
médico até o local de atendimento nos distritos, ou se o transporte do mesmo até o
local é uma cortesia do Município. 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 Primeira e Segunda Reunião Extraordinária do mês de dezembro, a
realizar-se no dia dezessete de dezembro, às dezenove horas. Tendo como pauta a
votação do Projeto de Resolução nº 06/2018, Projeto de Lei nº 19/2018, Pedidos de
Providências, Indicações, e Moções protocolados até a data de hoje. Para constar,
mandou lavrar a presente ata, que será assinada por todos os vereadores, depois de
discutida e aprovada. Ubaporanga – MG, 13 de dezembro de 2018.
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