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Matérias de diversos temas foram 
discutidas e votadas na Câmara 
durante as reuniões ordinárias e 
extraordinárias realizadas no mês 
de março: reajuste salarial ; 
créditos especiais e recursos para 
as Secretarias Municipais de 
Educação e de Saúde e à 
Sociedade Musical e Cultural 22 
de Maio; alteração na composição 
do Ubaprev; contribuição à Casa 
de Apoio à Gestante de Alto Risco 
e à Puérpera; subvenção a 
entidades assistenciais.
No dia 11/03 a Câmara de Ubá 
realizou dupla discussão e votação 
do Projeto de Lei nº 02/13, que 
“Dispõe sobre a revisão geral da 
remuneração dos Servidores 
M uni c i pal ,  e dá out r as 
providências” , aprovado por 
unanimidade.
O projeto concedeu reajuste de 
10% sobre o vencimento de 
dezembro de 2012 para os 
s e r v i d o r e s  e f e t i v o s ,  
comissionados e contratados 
temporariamente por excepcional 
interesse público pelo Executivo 
Municipal, sendo este reajuste 
retroativo a 1º de janeiro de 2013.
A revisão geral é extensiva aos 
conselheiros tutelares e aos 
inativos e pensionistas.

Confir a as Proposições
dos vereadores
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Escolas voltam a part icipar 
de projeto da Câmar a 

Câmar a recebe resposta de 
Bombeiros sobre v istoria no 
Condomínio Cidade Carinho

Na manhã do dia 25/03, os 
vereadores Jorge da Kombi 
(PV), Rafael Faeda (PP) e 
Samuel  Gazo l l a ( PT ) ,  
respectivamente, presidente, 
membro ti tular e membro 
suplente da Comissão de 
Educação, Saúde e Assistência 
Social (CESAS) da Câmara, se 
reuniram com o Secretário 
Municipal de Saúde, Claudio 
Ponciano, e a Gerente de 
Assistência e Vigilância à Saúde, 
Sandra Kilesse, para discutirem 
questões relativas à saúde 
pública em Ubá.

Reajuste salarial dos servidores públicos municipais foi um dos projetos discutidos, votados e aprovados por unanimidade  

Legislat ivo aprova oito
 projetos no mês de março  

   
 

Comissão de vereadores 
discute saúde pública em Ubá 

com Secretário Municipal

Vereadores recebem equipe 
técnica da Emater-MG
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Câmar a recebe resposta de Bombeiros 
sobre v istoria no Condomínio Cidade Carinho

últimos três anos milhares de vereadores, do funcionamento 
estudantes de todas as idades da Câmara Municipal e da 
participaram da iniciativa e se importância do exercício da 
conscientizaram do papel dos cidadania. 

Neste mês de março, três turmas presentes durante as visitas. incentivando a participação 
de estudantes estiveram no Esta interação do Legislativo política. 
pl enári o da Câmara para com as escolas da cidade está Neste ano ainda não havia 
conhecerem melhor o Poder prevista no Projeto “Escola na acontecido nenhuma visita, 
Legislativo Ubaense. As visitas Câmara” . Desde 2009, a fato este que foi observado pelo 
foram solicitadas pelo Colégio Câmara Municipal de Ubá vereador Vinícius Samôr (PT), 
Anglo e pela Escola Municipal realiza tal projeto, que tem idealizador do Projeto, que em 
Nossa Senhora Aparecida, que como objetivo estimular os fevereiro solicitou em plenário 
l evaram seus alunos para estudantes do município a o envio de correspondência às 
assi sti rem a apresentação conhecerem e participarem das escolas públicas e particulares 
insti tucional  real izada pela atividades do Legislativo de Ubá, convidando-as para 
Diretora da Câmara, Maria Ubaense, contribuindo com a participarem do “Escola na 
Letícia Mendonça Maciel, e formação e construção da Câmara”.
também por vereadores cidadania de todos eles e Samôr enfatizou que nos 

No início do mês de março, a al gumas l umi nár i as de imediata, no que diz respeito a 
Câmara de Ubá recebeu ofício emergência foram retiradas do avaliações e ações corretivas, 
do Comandant e da 3ª seu local de instalação; o uma vez que os prédios foram 
Companhia de Bombei ros acionador manual de alarme de edi f i cados em al venar i a 
Militar, capitão Patrick Tavares incêndio e os sensores de estrutural , sendo que tais 
Gomes, encaminhando cópia do presença das luminárias das edi f icações são objeto de 
Registro de Eventos de Defesa escadas t ambém est ão rigoroso controle, no tocante a 
Social (REDS) gerado em danificados. retirada total e ou perfurações 
01/03/13, após v i stor i a Além das citadas acima, os de paredes, i nf i l t rações, 
real i zada pel o órgão no bombei r os const at ar am dilatações irregulares, fissuras e 
Condomínio Cidade Carinho. i rregularidades nos blocos ou rachaduras de grande 
De acordo com o registro feito resi denci ai s, que podem proporção, pois as alterações 
pelo Corpo de Bombeiros, tal comprometer a estabilidade elencadas podem concorrer 
conj unto habi taci onal  é estrutural das edificações, e diretamente pela instabilidade 
classificado como Edificação deverão ser aval iadas por estrutural, podendo culminar 
Residencial Multifamiliar do profissional técnico específico em sinistros diversos.
Grupo A2 e, no tocante às para emi ssão de L audo A corporação noti f icou o 
medidas de segurança previstas Circunstanciado acompanhado conjunto habi tacional , na 
no Processo de Segurança da respectiva Anotação de pessoa de seus representantes, a 
Contra Incêndio e Pânico nº Responsabi l i dade Técnica sanar as i r regul ar i dades 
259/2010, foram constatadas (ART). observadas no prazo de 60 dias, 
algumas irregularidades. Os Os blocos A, B, C, D e E sendo que os responsáveis 
bombeiros relataram que os apresentam diversas fissuras poderão interpor recurso ou 
extintores de incêndio estão longitudinais e infiltrações em pedir prorrogação do prazo. 
com lacres rompidos, vazios ou paredes e tetos, sendo que no “ Cabe r essal t ar  que a 
com validade de carga vencida. acesso principal do Bloco C foi n o t i f i c aç ão  n o  p r az o  
Nos hidrantes foram instalados constatada por eles uma estabelecido diz respeito apenas 
cadeados nas portas dos rachadura de espessura às irregularidades no tocante às 
abrigos, cirando uma condição considerável, que necessita de medidas de segurança contra 
de obstrução parcial de acesso aval i ação técni ca mai s incêndio e pânico, devendo as 
ao interior dos mesmos, sendo aprofundada. demais ser objeto de avaliação e 
determinada pelos Bombeiros a O regi stro do Corpo de intervenção imediata por parte 
sua imediata liberação. Alguns Bombeiros concluiu que “as do condomínio e dos demais 
corrimãos das escadas e rampas i r regul ar i dade rel atadas responsáveis” , f inal izou o 
foram danificados e arrancados; deverão ser alvo de intervenção relatório dos bombeiros.

Escolas voltam a part icipar de projeto da Câmar a

Colégio Anglo, em visita à Câmara no dia 19/03

A Diretora do Legislativo, Maria Letícia M. Maciel, fala do trabalho dos 
vereadores aos estudantes da Escola Municipal Nossa Senhora Aparecida

Os vereadores Rafael Faeda, V inícius Samôr e Samuel Gazolla marcaram a presença durante a visita dos
 alunos da Escola Municipal Nossa Senhora Aparecida e realizaram brincadeiras com os estudantes
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Destaque

proposta visou limitar a indicação através da Secretaria Municipal nº 04/13, que “Autoriza o Poder 
dos membros a servidores públicos de Educação,  ader i u e Executivo a suplementar a 
efetivos, que já tenham cumprido conquistou recursos para o contribuição consignada no 
es t ág i o  p r o b a t ó r i o  n a  desenvolvimento deles. Um dos Orçamento de 2013 para a Casa 
administração pública, permitindo-programas é Implantação de de Apoio à Gestante de Alto 
se a recondução por mandatos Novas Turmas de EJA, dentro Risco e à Puérpera – CAGEP – 
sucessivos. A modificação foi do PEJA: captação de recursos no valor de R$ 340.000,00 e dá 
solicitada pelos próprios servidores para implantação de três turmas outras providências”. Trata-se de 
públ i cos envol vi dos com a 

de Educação de Jovens e med i da admi n i st r at i v a administração do Ubaprev.
Adultos, sendo uma de Ensino necessária para o recebimento e A redação do § 2º do art. 65 era: “Os 
Fundamental II (6º ao 9º ano), aplicação de recursos oriundos representantes que integrarão os 
na Escola Municipal Dr. Tânus do Fundo estadual de Saúde / órgãos de que trata o caput deste 
Féres de Andrade (Curumim II), Secretaria de Estado de Saúde de artigo, serão escolhidos dentre 
atendendo a 40 alunos dos pessoas de reconhecida capacidade M i nas Ger ai s,  par a a 

e experi ênci a comprovada, bairros Pires da Luz, Cohab e implementação de projetos de 
preferencialmente com formação Fazendinha; uma turma de expansão deste t i po de 
técnica ou superior em uma das Ensino Fundamental II e uma de instituição.
seguintes áreas: seguridade, Ensino Médio (antigo 2º grau), A CAGEP visa garantir, além de 
admi ni st r ação,  economi a,  na Escola Municipal Professor hospedagem e al imentação, 
f i nanças,  con t ab i l i dade,  Francisco Arthidoro, onde serão c u i d a d o s  c o m o  engenharia, informática a direito, 

Reajuste Salarial inflação para todas as faixas atendidos 80 alunos do Bairro acompanhamento por meio de para um mandato de 02 (dois) anos, 
No dia 11/03 a Câmara de Ubá salariais. Informa também que Tanquinho. um técnico de enfermagem de permi t i da uma recondução 
realizou uma reunião ordinária e o investimento nos gastos com O outro Programa para o qual se plantão durante 24 horas, sucessiva.”
uma extraordinária quando foi pessoal fica dentre do limite destinam os créditos especiais é atendimento diário da equipe A nova redação dada após a 
v ot ado e apr ov ado por  i mpost o  pel a L ei  de o E. I. Manutenção – Programa aprovação do projeto de LC é: “Os multiprofissional responsável do 

representantes que integrarão os unanimidade o Projeto de Lei nº Responsabi l i dade Fi scal , de Manutenção de Turmas de hospital de referência, e garantia 
órgãos de que trata o caput deste 02/13, que “Dispõe sobre a conforme seus artigos 16, 17 e Educação Infantil. Nele, os de acesso à assistência à saúde 
artigo, serão escolhidos dentre revisão geral da remuneração 20, que é de 54% da receita recursos serão utilizados para das gestantes durante a 
servidores públ icos efetivos, dos Servidores Municipal, e dá corrente do município. A reforma e ampliação da Escola permanência na Casa.
segurados do Ubaprev, que já outras providências”. A matéria mensagem explica ainda que o Municipal Dr. Heitor de Toledo, Recursos à Sociedade Musical 
t enham cumpr i do estági o foi recebida pelos vereadores no projeto está em conformidade na Colônia Padre Damião. e Cultural 22 de Maioprobatório, preferencialmente com 

O Projeto de Lei nº 08/13, que dia 04/03 e a Comissão de com o Plano Plurianual e a Lei A Prefeitura explicou que os formação técnica ou superior em 
“Autoriza o Município de Ubá a Legislação, Justiça e Redação de Diretrizes Orçamentárias, o recursos elencados não estão uma das segui ntes áreas:  
transferir recursos financeiros à Final  da Câmara (CLJR), seu impacto será absorvido a previstos na Lei Orçamentária segur i dade, admi ni st ração, 
Sociedade Musical e Cultural 22 de presidida pelo vereador Samuel partir da evolução das receitas, de 2013 porque são oriundos de economia, finanças, contabilidade, 
Maio, neste exercício, para Gazolla (PT), emitiu parecer associada ao corte de despesas. programas abertos pelo FNDE engenharia, informática a direito, 
realização de despesas com a para um mandato de 02 (dois) anos, favorável à sua aprovação ainda Crédito especial para após o projeto de lei ter sido organi zação, preparação e permi t i da uma recondução durante a reunião deste dia, a fim Secretaria de Educação env i ado à Câmar a.  N a realização do Festival Mundial das sucessiva.”de dar celeridade à tramitação, Também em regi me de mensagem que encaminhou a Artes pela Paz”  foi votado e Subvenção a entidades solicitada em regime de urgência urgência houve a tramitação na matéria, o Executivo ressalta aprovado pel os vereadores 

assistenciaispelo Poder Executivo. Câmara do Projeto de Lei nº que o município de Ubá foi um ubaenses no dia 25/03. Em 
Outro projeto aprovado foi o PL nº O projeto concede reajuste de 03/13, que “Autoriza abertura dos primeiros no Brasil a setembro próximo, Ubá vai sediar o 
01/13, que “Autoriza o repasse de Festival Mundial das Artes pela 10% (dez por cento) sobre o de crédito especial no valor de receber os referidos recursos, 
subvenção soci al  e auxíl i o Paz, promovido pela Sociedade vencimento de dezembro de R$ 609.560,00 j unto ao que são fundamentais para a financeiro a entidades assistenciais Mundial das Artes pela Paz com a 2012 para os servidores efetivos, Orçamento Municipal de 2013 construção de uma educação que menciona, com recursos do participação de artistas de 118 comissionados e contratados para realização de despesas pública municipal em nível de FIA – Fundo para a Infância e países dos cinco continentes.t em p o r ar i am en t e  p o r  correntes e de capital no âmbito excelência. Adolescência”. Crédito especial e recursos excepcional interesse público da Secretaria Municipal de Alteração na composição do Tai s r ecur sos somam R$ para a Secretaria de Saúdepelo Executivo Municipal , Educação e dá out r as Ubaprev 193.479,74 provenientes de multas 

Trata-se de dois projetos de lei: judiciais e doação de imposto de sendo este reajuste retroativo a providências”. No início do mês de março, 
PL nº 05/13, que “Autoriza o renda de pessoas físicas e jurídicas, 1º de janeiro de 2013. A matéria deu entrada na durante a reunião ordinária do 
remanejamento de Créditos transferidos ao FIA e destinados a A revisão geral é extensiva aos Câmara no dia 04/03, na dia 04/03, os edis ubaenses 

en t i d ad es assi st en c i ai s Orçamentários no valor de R$ conselheiros tutelares e aos mesma data a CLJR emitiu aprovaram, em última votação, 
filantrópicas da cidade, cujo rateio 24.000,00 junto ao Orçamento proventos dos servi dores parecer favorável à aprovação, mais dois projetos. Um deles é o obedece a regras estabelecidas pelo M uni ci pal  de 2013, para inativos e às pensões de seus e em dupla votação ocorrida no Projeto de Lei Complementar nº Conselho Municipal dos Direitos real ização de despesas do dependentes, em fruição na data dia 11/03, o projeto foi  01/13, que “Dá nova redação ao § da Criança e do Adolescente. Consórcio Intermunicipal de da publicação da EC 41/03, bem aprovado por unanimidade dos 2º do art. 49 da Lei Complementar As entidades que receberão o 

Saúde de Ubá e Região, no como daquel es que se vereadores. Municipal nº 65, de 6 de novembro citado repasse são: Associação 
âmbito da Secretaria Municipal de 2002, que dispõe sobre a aposentaram a partir dessa data O crédi to orçamentár i o Beneficente Católica – Casa do 

organi zação do Regi me de de Saúde e dá ou t r as pelas regras dos artigos 3º ou 6º especial se destina a cobertura Guri; Lar Ubaense de Proteção e 
Previdência Social dos Servidores Amparo ao Menor; Sociedade providências”; e PL nº 09/13, da EC 41/03 ou do art. 3º da EC d e  d esp esas  p a r a  o  
Públicos, cria o Insti tuto de Benef i cente Anál i a Franco; que “ Autoriza abertura de 47/05. desenvolvimento de ações do 
Previdência dos Servi dores Departamento de Assistência Crédito Especial no valor de R$ O piso de vencimento do Programa de Educação de 
Públicos do Município de Ubá, e dá Social João de Freitas – Creche e Executivo passa a ser de R$ Jovens e Adultos – PEJA, do 119.822,76 junto ao Orçamento 
outras providências”. Casa da Criança; Sociedade 678,00, valor atual do salário F u n d o  N a c i o n a l  d e  M uni ci pal  de 2013, para 
O dispositivo em questão trata da Ubaense de Artes e Ofícios; mínimo. Desenvolvimento da Educação realização de despesas correntes Associação de Pais e Amigos dos composição do Conselho de 

De acordo com a mensagem da e de recursos provenientes do e de capital no âmbito da Excepcionais; e Associação de Administração, da Di retoria 
Prefeitura ao encaminhar o programa Brasil Carinhoso do Secretaria Municipal de Saúde e Amparo à Maternidade, Crianças e Executiva, do Conselho Fiscal e do 
projeto, a administração pública FNDE. dá outras providências”.Idosos Necessitados.Comitê de Investimentos do 
mantém a pol ítica salarial  Tais créditos remetem a dois Contribuição para CAGEP Ambos foram aprovados por Insti tuto de Previdência dos 
implementada a partir de 2009, programas aos quai s a Em 25/03 houve a discussão e unanimidade, em dupla votação, Servidores Públicos do Município 
concedendo ganho real acima da Prefeitura Municipal de Ubá, de Ubá – Ubaprev. A alteração votação final do Projeto de Lei no dia 25/03.

Legislat ivo aprova oito 
projetos no mês de março

As votações aconteceram em reuniões ordinárias e extraordinárias 
realizadas nos dias 04, 1 1, 18 e 25 de março
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Durante a reunião ordinária do Raphaela agradeceu a atenção 
dia 18/03, a Câmara recebeu e dispensada pelos vereadores e 
assistiu a apresentação do p asso u  a  p a l av r a  ao  
Relatório Anual de Atividades da Extensionista Darci Roberti para 
Emater-MG em Ubá (foto). Da ini ciar a apresentação do 
equipe técnica local, estiveram Relatório.
presentes os Extensionistas De acordo com o documento, os 
Agropecuários Darci Roberti e p r i n c i p a i s  p r o d u t o s  
Luiz Carlos de Oliveira Valente, agropecuários do município de 
e os Extensionistas de Bem Estar Ubá são: o leite, cuja produção 
Social  Lucivan Gomes de anual foi de quase sete milhões 
Oliveira e Rosângela Maria de litros; o milho, com produção 
Machado de Freitas. Eles foram de 2.520 toneladas; aves de 
acompanhados pela Gerente da corte, com 2.067 toneladas; 
Unidade Regional de Viçosa, à f ei j ão, 262,5 tonel adas;  
qual pertence o município de fruticultura, 990 toneladas; e 
Ubá, Raphaela Pinheiro de olericultura com produção de 
Souza, e pela Coordenadora 1.628 toneladas. O segmento 
Técnica Regional de Bem Estar agropecuário participa com 
Social, Margareth do Carmo 1,36% do Produto Interno Bruto 
Cruz Guimarães. (PIB) municipal.
A explanação foi iniciada pela Em 2012, a Emater de Ubá 
Gerente Raphaela Pinheiro, que realizou quase mil atendimentos, 
explicou o objetivo do relatório entre agricultores familiares, 
que é de dar publicidade às ações jovens rurais, organizações 
desenvolvidas pela Empresa em r ur ai s,  públ i co ur bano,  
Ubá e aos resultados alcançados qui lombolas, Programa de 
no ano de 2012, nas dimensões Aquisição de Alimentos (PAA) e 
econômica, social e ambiental, e Pr ogr ama N ac i onal  de Rurai s, grupos real i zando beneficiadas dentro do Programa Por fim, o relatório informa os 
também apresentar de forma Alimentação Escolar (PNAE). compra coletiva e o Conselho Minas Sem Fome, com insumos recursos captados para o 
transparente o retorno dos Além disso, foram assistidospela Municipal de Desenvolvimento agrícolas. município com a interveniência 
i n v e s t i m e n t o s  Emat er  A ssoci ações de Rural Sustentável (CMDRS). Na área ambi ental ,  425 da Emater-MG em Ubá, como se 
humanos,financeiros e materiais Produtores/A gr i cul t ores,  O relatório ressalta que, por meio agricultores familiares foram segue: Crédi to rural : R$ 
para o município. Associações Comunitárias da articulação da Emater-MG, assi st i dos em pr át i cas 1.213.289,00; ICMS Solidário – 

agricultores e lideranças locais conservacionistas, 120 famílias Lei Hobin Hood: R$ 52.566,07; 
participaram de eventos de orientadas sobre saneamento PAA: R$ 545.313,50; PNAE: R$ 
grande relevância no município ambiental (lixo e esgoto) e 325 672.863,44; Minas Sem Fome: 
e na região como a Semana da baci as de capt ação ou R$ 437,50; Programa Arca das 
J u v e n t u d e  R u r a l  d a  “ barraginhas”  moni toradas. Letras: R$ 64.000,00; o que 
Universidade Federal de Viçosa; Agregando valor á produção, 21 totalizam R$ 2.428.726,73 em 
excursão de agr i cul tores agroindústrias foram instaladas, recursos. A Emater investiu em 
f ami l i ares ao Proj eto de 30 agricultores passaram a Ubá em 2012 R$ 877.849,44, 
Avicultura Paula Cândido; e processar a produção e 21 a entre salários, encargos e 
Programa Arca das Letras. beneficiam. despesas operaci onai s do 
Darci  também destacou a No Programa Arca das Letras, Escritório Local e das Unidades 
assistência a 87 agricultores que oferece alternativas para Regional e Central.  Já pelo 
familiares que comercializaram incentivar a leitura da população Município, foram investidos R$ 
n o  P A A  e  3 5  q u e  rural, 15 arcas foram instaladas, 175.612,00 através de Convênio. 
comercial izaram no PNAE, 15 agentes de leitura capacitados Além da equipeque esteve na 
programa este responsável pela e 64 mil reais de recursos Câmara, trabalham no escritório 
alimentação escolar de mais de investidos. Na agri cul tura local da Emater a Secretária, 
20 mil alunos no município; u r b an a d est ac am - se a cedida pelo Município, Sílvia 
mais de um milhão de reais implantação e a assistência a Gomes Costa Pires, e a Servente 
provenientes de crédito rural e duas hortas escolares e duas Etelvina Maria Marcelino de 
500 famílias ubaenses comunitárias. Almeida.

jornalismo@camar auba.mg.gov .br

Vereadores recebem equipe 
técnica da Emater-MG

Em visita à Câmara,  Emater local apresentou Relatór io Anual de suas at ividades em Ubá

Lucivam Gomes de Oliveira, Luiz Carlos de Oliveira V alente, Rosângela 
Maria Machado de Freitas, Margareth do Carmo Cruz Guimarães, 

Raphaela Pinheiro de Souza e Darci Roberti. 

A apresentação do Relatório foi feita pelo Extensionista Agropecuário da Emater de Ubá, Darci Roberti
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Na manhã do dia 25/03, os Sandra Regina. enfatizou que as mudanças e 
vereadores Jorge da Kombi Claudio Ponciano explicou que o melhorias mencionadas pelo 
(PV), Rafael Faeda (PP) e sistema de marcação de exames Secretár i o dever i am ser  
Samuel  Gazo l l a ( PT ) ,  também sofrerá melhorias, assim amplamente divulgadas para a 
respectivamente, presidente, como, segundo a Gerente Sandra, popu l ação  e Ponc i ano  
membro ti tular e membro determinação de cota por posto concordou em real izar tal  
suplente da Comissão de de atendimento com base em divulgação tão logo as medidas 
Educação, Saúde e Assistência levantamento real izado pela sejam concretizadas.
Social (CESAS) da Câmara, se Secretaria. Os pedidos para O Presi dente da CESA S 
reuni ram na Secretar i a real ização de exames serão reclamou com o Secretário do 
Municipal de Saúde com o transcri tos em f ormul ári o atendimento deficiente por parte 
Secretário, Claudio Ponciano, e próprio. Existe ainda a ideia de de alguns servidores municipais 
a Gerente de Assistência e futuramente passa a colher l otados nas uni dades da 
Vigilância à Saúde, Sandra materiais para exames nos Estratégia de Saúde da Família 
Regina da Silva Kilesse, para própri os postos, como j á ( ESF) ,  i ncl uí dos aí  os 
discutirem questões relativas à acontece no Bairro Schiavon. agentes/atendentes e os médicos. 
saúde pública em Ubá. M e l h o r i a s  c o m o  a  Claudio Ponciano esclareceu 
O presidente da CESAS, informatização dependem hoje que o atendimento já melhorou 
vereador Jorge, iniciou a da definição do software que será muito e tende a continuar por eles realizados. de dar bom exemplo aos demais 
reunião apontando os tópicos a usado e do eficaz acesso à melhorando. O Secretário e a Jorge da Kombi questionou proprietários de terrenos não 
serem discutidos e logo após internet, o que, segundo o Gerente mencionaram que também sobre a marcação de ocupados. 
houve a discussão, ponto a sec r et ár i o ,  est á sendo  constantes treinamentos de exames para pacientes de outros Além disso, falou Ponciano, 
ponto, pelos presentes. Jorge providenciado. “acolhimento” e “humanização” muni cípi os real i zada pela c am p an h as ed u c at i v as 
questionou as enormes e O vereador Jorge questionou a são realizados nas referidas Prefeitura de Ubá. O Secretário preventivas de conscientização e 
frequentes filas para marcação disponibi l idade de veículos, unidades. Explicaram, porém, de Saúde informou que tal mobi l i zação dos ubaenses 
de exames na Secretaria e para devidamente adaptados, para o que os agentes nomeados via serviço às vezes é realizado pela continuam sendo realizadas, 
conseguir medicamentos na transporte de pacientes que concurso público nem sempre Prefeitura local por Ubá ser a enfatizando que o combate ao 
Farmáci a M uni ci pal .  O necessitam deslocar-se, dentro possuem os atributos necessários sede da microrregião, da qual vírus depende do empenho de 
Secretário explicou que as filas do município, para tratamento para este tipo de atendimento e fazem parte 20 cidades. Recursos t odos:  poder  públ i co e 
são proporcionais à crescente fisioterápico, e de ambulâncias que está prevista a realização de são direcionados ao Município população. 
demanda pelos serviços citados para realização de transporte pr ocesso sel et i v o par a com essa finalidade, já que é Também são realizadas ações de 
pelo vereador e destacou que municipal  e intermunicipal . contratação de recepcionistas melhor centralizá-los numa sede caráter corretivo ou amenizador, 
antes de 2009 a marcação de Ponciano i nformou que o das unidades de ESF, com base e of erecer servi ços mai s como pedidos de exames de 
exames, por exemplo, acontecia município já progrediu muito em habi l idades e aptidões compl exos e de mel hor  sangue distribuídos de forma 
uma vez por mês e atualmente com relação aos veículos que são específicas. qualidade do que pulverizá-los especial e f lexibi l ização de 
acontece duas vezes por utilizados, que antes inclusive Quanto ao atendimento médico, em cada um dos municípios de quanti dade e horári os de 
semana. eram alugados pelo Poder está em tramitação na Câmara o menor porte que compõe a consultas.
Quanto às filas na Farmácia, Público Municipal e hoje são Projeto de Lei Complementar nº microrregião. “Por exemplo, o Por fim, o Secretário Municipal 
Claudio Ponciano informou que próprios, o que gerou economia 02/13, que “Dispõe sobre a Hospital Santa Isabel recebe d e  Saú d e ap r esen t o u  
há intenção de informatizar o para o Município. Função Pública no âmbito da recursos do Pro-Hosp, programa resumidamente o Projeto de 
sistema, como com a aquisição “Recentemente foi concluído A dmi ni stração Di reta do do governo estadual , para “Rede de Atenção às Urgências e 
de leitor de códigos de barras processo de l ici tação para Município de Ubá para atender realizar atendimento regional. Emergências”, uma estratégia do 
para agilizar a entrega dos contratação de serviços de ao Programa Saúde da Família”. Cada um dos 20 municípios tem Ministério da Saúde, a ser 
medicamentos. Além disso, há oficina mecânica e as duas Tal matéria foi amplamente uma cota mensal de internações. implantada na macrorregião à 
um trabal ho de t r i agem kombi s que t ranspor tam discutida pelos vereadores A Policlínica de Ubá também é qual pertence Ubá, com o 
realizado por agentes, que já paci entes para tratamento durante a reunião ordinária do regional e recebe recursos não objetivo de organizar a rede de 
i nf ormam à pessoa, por f i si oterápi co que estavam dia 25/03 e teve pedido de vista muni ci pai s para real i zar  atendimento. 
e x e m p l o ,  s o b r e  a  estragadas já estão em circulação concedido ao vereador Dr. atendimento de pacientes de O projeto prevê que, após a 
d i s p o n i b i l i d a d e  d o  novamente, e outro processo Valadão (PTB). outros municípios, tendo cada d i v i são  d a m ac r o  em  
medicamento procurado, antes licitatório será realizado em Se aprovado o Projeto de Lei um uma cota proporcional ao microrregiões, sendo uma delas, 
que a pessoa chegue ao balcão. breve para aquisição de mais Complementar  a Prefeitura número de habitantes”, disse a segunda maior, sediada em 
Outra meta, de acordo com veículos para uso da Secretaria realizará processo seletivo para Ponciano. Ubá, as cidades sede contariam 
Ponciano, é, em médio prazo, de Saúde”, informou Claudio. contratação de médicos para “É por tudo isso que a realização com atendimento do Serviço de 
descentral i zar a Farmácia Segundo o Secretário, serão atender ao Programa de Saúde da de algumas ações relacionadas à Atendimento Móvel de Urgência 
Municipal , distribuindo o instalados na cidade mais dois Família, com carga horária de 40 saúde pública, incluindo-se das (SAMU 192) e Unidades de 
mesmo serviço em mais dois postos para atendi mento horas semanais, sendo 32 cidades vizinhas, têm que ser Pr ont o A t endi ment o ou 
pontos na cidade, o que fisioterápico, um no Bairro Santa dedicadas ao atendimento nos gerenciadas pelo município de Hospitais credenciados. 
acarretaria a contratação de Bernadete e outro no Bairro postos da ESF e 8 horas Ubá, sede da microrregião” , Em maio os município da região 
mai s doi s f armacêut i cos Cohab I. “O fluxo de transporte dedicadas a plantões. Tais concluiu a Gerente Sandra. vão se reunir novamente com a 
responsáveis, mas reduziria será organizado, sendo o paciente plantões, inicialmente, seriam Outro assunto discutido foi o Secretaria de estado da Saúde 
muito o tempo de espera em transportado e atendido no posto cumpridos nos hospitais locais, grande número de casos de para discutir os últimos pontos 
f i l as.  Reduz i r i a,  mas mais próximo à sua casa” , mas há intenção de se criar dengue notificados em Ubá. O do projeto que, segundo o 
d i f i c i l m en t e acabar i a destacou Sandra Regina. Será Unidade de Pronto Atendimento Secretário informou que as Secretário, deve ter início até o 
totalmente com a espera, já que, realizada também a capacitação (UPA) no município. Assim, a medidas preventivas cabíveis ao final deste ano de 2013.
segundo o Secretár i o, a dos cuidadores dos pacientes Prefeitura poderia gerenciar Município estão sendo tomadas, O atendimento do Serviço de 
Farmácia Municipal hoje tem submetidos a tal tratamento para mel hor  o t r abal ho dos como realização de “fumacê” nas Atendimento Móvel de Urgência 
40 mil usuários inscritos e lá são que este seja estendido a ações profissionais contratados. ruas e a contratação de mais (SA M U 192)  em Ubá é 
r e a l i z a d o s  d o i s  m i l  domiciliares, bem como quando Claudio Ponciano destacou que, agentes no trabalho de combate solicitação antiga feita pela 
atendimentos por dia. Além estiverem sendo transportados, conforme o PL Complementar, aos f ocos do mosqui t o Câmara em fevereiro de 2011, 
disso, “hoje faltam bem menos com o objetivo de otimizar o 25% do salário dos médicos a transmissor. Ele destacou a decorrente de Indicação de 
medicamentos na Farmácia tratamento realizado nos postos ser em cont r at os ser i am limpeza dos lotes pertencentes ao autoria do vereador Jorge da 
Municipal do que faltavam de atendimento. variáveis, estando vinculados à Município que está sendo K o m b i ,  r e i t e r a d a  
antigamente”, disse a Gerente O vereador Rafael Faeda produtividade, aos atendimentos realizada, inclusive com o intuito posteriormente.

Comissão de vereadores discute saúde 
pública em Ubá com Secretário Municipal

A reunião aconteceu no dia 25/03, na Secretaria Municipal de Saúde
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Proposições
Proposições da reunião do dia cumprir a recomendação direcionada Andrade (Curumim II) e execução de Preta. Encosta do Sol.

25/02/2013: pela coordenadoria de controle de serviços de drenagem de águas pluviais Indicação 092/2013: Ao Prefeito, para I ndi cação 097/13, ao Pref ei to, 
VEREADOR CARLOS DA SILVA Consti tucional idade do Ministério próximas à escola citada. calçamento da rua Veneza, bairro recapeamento asfáltico da Rua Emídio 
RUFATO: Público Estadual, em suprimir artigos Requerimento n° 022: para envio de Fazendinha. Viana, Bairro São Domingos.
Indicação 071: Ao Prefei to, para inconsti tucionais do Estatuto dos correspondência ao Sr. Secretário Indicação 093/2013: Ao Prefeito, para I ndi cação 098/13, ao Pref ei to, 
asfaltamento e instalação de rede de Servidores Públicos do Município de Municipal de Meio Ambiente, para asfaltamento da r. Major Siqueira, b. Boa asfal tamento da Rua Claudionor 
esgoto da Rua João Dias, no bairro São Ubá. adesão à chamado de envio de Projetos Vista. Cândido de Sá, Bairro São Domingos.
Matheus. Requerimento 016: Ao Prefeito, para por demanda espontânea ao FNMA. Indicação 094/2013: Ao Prefeito, para Indicação 099/13, ao Prefeito, colocação 
Indicação 070: Ao Prefei to, para interceder junto à Viação Ubá, para que Requerimento 021: para envio de calçamento da R. Mario Felipe dos de três postes, com iluminação pública, 
asfaltamento da Rua Porto Rico, no promova a inclusão de novos ônibus correspondência à Secretaria Municipal Santos. na estrada de Ubá a Miragaia, em frente 
bairro Santa Bernadete. escolares para atender as comunidades de Educação de Ubá, sol ici tando V E R E A D O R  M A U R I C I O  ao Bairro Santa Rosa.
Indicação 069: Ao Prefei to, para desde o campo de Viação passando pelo alteração da carga horária semanal dos VALADÃO: Indicação 100/13, ao Prefeito, reforma 
asfaltamento da Rua Mário Tavares, no bairro Industrial, até o centro desta professores B1. Requerimento 023/2013: Ao Prefeito, da ponte com manilhas de um metro, na 
bairro Santa Bernadete. cidade. VEREADOR VINICIUS SAMÔR DE requerendo informações sobre o estrada pública, no ponto de referência 
Indicação 068: Ao Prefei to, para Requerimento 015: Ao Prefeito, para LACERDA: consórcio intermunicipal de saúde de da propriedade do Senhor Feital, na 
colocação urgente de redutores de envio a esta Casa, de uma relação Representação 006:  Env i o de Ubá e Região. comuni dade do Córrego Santo 
velocidade ou radares em toda extensão detalhada de todos os ocupantes de cor respondênci a as Escol as e V E R E A D O R  O SWA L D I N H O  Anastácio.
da Av. Olegário Maciel. cargos comissionados dos quadros do Particulares de Ubá, convidando-as para SALGADO: Indicação 101/13, ao Prefeito, instalação 
Indicação 067: Ao prefei to, para Poder Executivo Municipal. participarem do projeto “Escola na Indicação 095/2013: ao Prefeito, para de uma torre de telefonia celular no 
colocação de calçamento e instalação de Indicação 042: Ao Prefei to, para Câmara”. construção de abrigo de ponto de ônibus Distrito de Ubari, de preferência da 
esgoto público da Rua João Dias, no aquisição de veículo devidamente Representação 005:  Env i o de nas ruas Ângelo Barletta e Raul Soares . operadora VIVO.
Bairro São Matheus. adaptado para transportar pacientes correspondência às associações de Requerimento 028/2013: Ao Prefeito, VEREADOR DARCI  PIRES DA 
Indicação 066: Ao Prefei to, para ubaenses em tratamento fora do moradores, Entidades sociais, Igrejas e caso o município tenha contrato SILVA (PASTOR):
colocação de asfalto na Av. Jesus domicilio. Setores da Sociedade Civil Organizada celebrado com insi ti tui ção para Indicação 102/13, ao Prefeito, correção 
Candian, no Bairro Mangueira Rural, Indicação 041: Ao Prefeito, para pintura para participarem da Audiência Pública recolhimento de cães soltos na cidade. do nivelamento da Rua Goiás, altura do 
ligando a Av. ao Asfalto da Rodovia Ubá- das faixas de sinalização e colocação de sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal. VEREADOR RAFAEL FAEDA: número 225, Bairro Chiquito Gazolla.
Guidoval. piquetes de pedra na ciclovia no bairro Requerimento 020: Ao Prefei to, Indicação 080/2013: Ao Prefeito, para VEREADOR JORGE CUSTÓDIO 
Indicação 065: Ao Prefei to, para Industrial. solicitando a realização de limpeza e de calçamento da R. Valdemar Marcelo da GERVÁSIO:
reparação do muro que desabou no beco V E R E A D O R  J O SÉ  A L V E S tapa-buraco em todas as regiões da Rocha, no B. São Judas Tadeu. Requerimento 031/13, ao Secretário 
aos fundos da Rua Francisco Xavier GERMANO: cidade. Indicação 082/2013: Ao Prefeito, para Municipal de Saúde, informar se a 
Gomes, n°60, ao lado da escadaria do Indicação 060: Ao Prefei to, para Proposições da reunião do dia criação de faixa de pedestres em frente às quantidade de agentes comunitários de 
bairro primavera. asfaltamento da Rua José Dorigueto, no 04/03/2013: farmácias de Ubá exclusivas aos combate à dengue em Ubá é suficiente 
Indicação 064: Ao Prefei to, para bairro Schiavon. VEREADOR CARLOS DA SILVA motoboys que trabalham para estes para atender toda a demanda de 
manilhamento do córrego do bairro Indicação 059: Ao Prefeito, que proceda RUFATO: estabelecimentos. ocorrência em nossa cidade.
Santa Bernadete até o Hospital Núcleo a limpeza do Córrego na rua Maria do Indicação 079/2013: Ao Prefeito, para Indicação 096/2013: Ao Prefeito, para V E R E A D O R  J O SÉ  A L V E S 
do Câncer. Carmo Médice de Oliveira, bairro fornecimento de esgoto sanitário na parte asfaltamento da R. Milton Basílio, no GERMANO:
Indicação 063: Ao Prefei to, para Jardim Esperança (Tanquinho), para alta da R. Lambari, b. Ponte Preta. bairro Bom Pastor. I ndi cação 103/13, ao Pref ei to, 
patrolamento e cascalhamento da estrada desobstrução do canal. Indicação 078/2013: Ao Prefeito, para Indicação 083/2013: Ao Prefeito, para cascalhamento da Rua José Lourenço 
que liga os bairros Santa Bernadete ao VEREADOR OSWALDO PEIXOT O calçamento da Rua Sebastião Teixeira asfaltamento da R. Moisés Felipe Filho, Sperandio, Bairro Olaria.
São Judas Tadeu. GUIMARÃES Pimenta, no bairro São Mateus. b. Bom Pastor. I ndi cação 104/13, ao Pref ei to, 
Representação 007: Solicitando envio de Requerimento 018: Ao prefei to, Indicação 077/2013: Ao Prefeito, para Requerimento 025/2013: Ao Prefeito, asfaltamento da Rua Hamilton Peluso, 
correspondência, ao gerente Distrital da solicitando remessa, a esta casa de leis, interceder junto à Energisa para para inscrição no processo de seleção de Bairro Peluso.
COPASA, para colocação de rede de de copias das prestações de contas do colocação de postes de iluminação propostas nas modal i dades de Moção de Congratulações e Aplausos 
captação de água pluviais no bairro Município, referentes aos exercícios de pública na estrada da Igreja dos Mendes, abastecimento de água e esgoto sanitário 10/13, com as honras merecidas, ao Dia 
Santana 2. 2011 e 2012. até R. Angelo Sperandio. do Min. Das Cidades. Internacional da Mulher, que cópia seja 
VEREADOR CÉLIO BOTARO: Indicação 050: Ao prefei to, para Indicação 076/2013: Ao Prefeito, para Requerimento 026/2013: Ao Prefeito, encami nhada em especi al  às 
Indicação 049: Ao Prefei to, para colocação de redutor de velocidade na asfaltamento da Rua Santiago, no bairro obra de recuperação do muro de funcionárias da empresa ECP, que 
asfaltamento da Rua Tereza Casagrande, Rua Mariano Rodrigues da Rocha, que Santa Bernadete. contenção da entrada do bairro São Judas cuidam da varrição das ruas ubaenses.
no Bairro Concórdia. liga os bairros Talma e Peluso Indicação 075/2013: Ao Prefeito, para o Tadeu. V E R E A D O R  M A U R Í C I O  
Indicação 048: Ao Prefei to, para Moção de Pesar 008: à Família da Sra. asfaltamento da rua Ismael de Oliveira, VEREADOR VINICIUS SAMOR: VALADÃO:
asfaltamento das ruas da parte alta do B. Maria Helena da Silva Cardoso. no bairro Santa Bernadete. Requerimento 029/2013: Ao Prefeito, Requerimento 032/13, ao Prefeito, 
Schiavon. VEREADOR RAFAEL FAEDA: Indicação 074/2013: Ao Prefeito, para para que membros do Conselho de informações sobre a situação das obras 
Indicação 047: Ao Prefei to, para Indicação 054: Ao Prefei to, para remanej amento dos postes de Juventude e técnicos da Sec. De de pavimentação da estrada que liga Ubá 
construção de rede de esgoto e colocação de placa de sinalização na rua iluminação pública da rua Projetada que Desenvolvimento Social participem do ao Distrito de Ubari. O contrato foi 
calçamento da Rua Guerino Peron, Vicente Leite, entre os n° 14 e 154, no dá entrada ao bairro São Mateus. 2º fórum mineiro de gestores da assinado com o Ministério do Turismo 
Bairro Cristalina. bairro Eldorado. Indicação 073/2013: Ao Prefeito, para juventude. em 18/12/2009, com previsão de término 
Indicação 046: Ao Prefei to, para Indicação 053: Ao Prefei to, para instalar redutores de velocidade em toda VEREADOR SAMUEL GAZOLLA: das obras em 30/09/12.
realização de recapeamento asfáltico na instalação de redutores de velocidade na avenida Mauri Martins de Oliveira. Indicação 086/2013: ao Prefeito, para VEREADOR RAFAEL PAULO DE 
Vila Francisco Macário Palma (Beira rua Virgilio Maia Neves, próximo ao n° Indicação 072/2013: Ao Prefeito, para construção de ginásios e coberturas de FREITAS – RAFAEL FAEDA:
Linha), no Bairro Vila Casal. 307, no bairro Agroceres. calçamento da Rua Lambari, no bairro quadras poliesportivas nas escolas. Indicação 105/13, ao Prefeito, instalação 
Indicação 045: Ao Prefeito, solicitando à Indicação 052: Ao Prefei to, para Ponte Preta, e intercessão junto à Indicação 085/2013: Ao Prefeito, para de aparelhagem fixa de ginástica na 
ENERGI SA a possi bi l i dade de instalação de quatro redutores de Energisa para colocação de postes de di vul gação do Programa M i nas Praça Lilica Barbosa, Bairro Bom Pastor.
colocação de rede elétrica no final da velocidade na Rua José Lourenço da iluminação pública. Território da Cultura. Moção de Congratulações e Aplausos 
Rua João Peron, passando próximo do Silva, no Bairro Agroceres. Requerimento 024/2013: Ao Prefeito, Indicação 084/2013: Ao Prefeito, para 09/13, ao Senhor Sebastião Ferreira 
Campo do Azulão até a propriedade do Indicação 055: Ao Prefei to, para para alterar a denominação do bairro divulgação na cidade do edital do Min. Estevão, por sua eleição para o cargo de 
Senhor Angelo Camiloto. calçamento da rua Mato Grosso, entre os Industrial-Coparma para Coparma. Da Cultura do Prêmio Funarte de Apoio Ouvidor de Saúde.
Indicação 044: Ao Prefeito, solicitando à n° 350 a 430, no bairro Chiquito VEREADOR CÉLIO BOTARO: às Bandas de Música. VEREADOR SAMUEL GAZOLLA  
ENERGISA a colocação de 5 postes com Gazolla.. Indicação 087/2013: Ao Prefeito, para Proposições da reunião do dia LIMA:
Iluminação no final da Rua Manoel Indicação 056: Ao Prefei to, para construção de muro no final da Rua 2, no 11/03/2013 Indicação 106/13, ao Prefeito, reforma e 
Casal (Beira Linha). colocação de três luminárias nos postes bairro São João. VEREADOR CARLOS RUFATO: ampliação da E.M. Dr. Heitor Peixoto de 
Indicação 043: Ao Prefei to, para de iluminação públicas da Rua Mato Indicação 088/2013: Ao Prefeito, para I ndi cação 107/13, ao Pref ei to, Toledo, integrando a educação infantil às 
asfaltamento dos seguintes logradouros Groso, no bairro Chiquito Gazolla. abertura de avenida do lado esquerdo do recapeamento asfáltico da Rua Santa séries iniciais do ensino fundamental, 
públicos do bairro São José, Rua Indicação 057: Ao Prefeito, solicitando bairro Ponte Preta, em margem ao rio, até Catarina, Bairro Santa Bernadete. fortalecendo a implementação das 
Orl ando Gazol l a, Rua A ntoni o tamponamento do buraco existente na a ponte do anel viário da comunidade dos Indicação 108/13, ao Prefeito, coberta da diretrizes pedagógicas baseadas na 
Raimundo, Rua Manoel Emídio da Rua Teófilo Lemos Gravina e em frente Mendes. quadra da E.M. Rozalina Brandão, na Pedagogia Waldorf.
Costa, Rua José Jacinto Vieira. ao n°25, no bairro Chiquito Gazolla. Indicação 081/2013: Ao Prefeito, para Comunidade do Córrego Alegre. Requerimento 033/13, ao Prefeito, que 
VEREADOR DARCI  PIRES DA Indicação 058: Ao Prefei to, para reabertura de estrada que liga a Rua Jesus Indicação 109/13, ao Prefeito, coberta da avalie e promova, juntamente com a 
SILVA instalação de postes de iluminação Candian à Rodovia Ubá-Guidoval. quadra da E.M. do Bairro Inês Groppo Secretaria Municipal de Educação, a 
Indicação 061: Ao Prefei to, para pública com luminárias, prolongando a Indicação 089/2013: Ao Prefeito, para I ndi cação 110/13, ao Pref ei to, mudança de designação e vencimentos 
calçamento da Rua Maria Burato energia elétrica no beco Vicente do construção de ponte de concreto na asfaltamento da Rua Luciano Laud no Quadro de Cargos Comissionados da 
Migliorini, no bairro San Rafael. Carmo Oliveira, paralelo à Av. Olegário comunidade rural do Córrego Fundo. Marcos, Bairro Olaria. Prefeitura, para exercer o cargo de 
Indicação 062: Ao Prefeito, para que Maciel, no bairro Triângulo. Indicação 090/2013: Ao prefeito, para I ndi cação 111/13, ao Pref ei to, Diretor Escola da rede municipal de 
proceda limpeza da margem do córrego Moção de Pesar 007: À família da Ilustre construção de ponte de concreto na calçamento da Rua Alberto Ferreira ensino, da atual  nomenclatura e 
do bairro Santa Bernadete, à altura do Sra. Vitoria Leão Coutinho. comunidade rural de Ubá Pequeno, nas Costa, Bairro Santa Bernadete. vencimento de CC-05 PARA CC-04.
Hospital  Núcleo do Câncer, para VEREADOR ROSANGELA MARIA  proximidades do imóvel do Sr. Zico I ndi cação 112/13, ao Pref ei to, VEREADORES VINÍCIUS SAMÔR 
desobstrução do canal. ALFENAS DE ANDRADE: Teixeira. calçamento da Rua Reginaldo Francisco D E  L A C E R D A  E  SA M U E L  
VEREADOR JORGE CUSTÓDIO Moção de Pesar 006: À família da Sra. VEREADOR JORGE GERVÁSIO: Coelho, Bairro Jardim Élida. GAZOLLA  LIMA:
GERVASIO: Eva de Carvalho Campos. Requerimento 027/2013: à CEF, I ndi cação 113/13, ao Pref ei to, Representação 008/13, aos Secretários 
Requerimento 019: Ao Prefei to, VEREADOR SAMUEL GAZOLLA  convidando Gerente e Engenheiro asfaltamento da Rua Zélia Schiavon, Municipais de Desenvolvimento Social, 
solicitando informações da razão do não LIMA: responsável pela obra do Condomínio Bairro Jardim Élida. Saúde e Educação e as entidades: 
envio, até a presente data, do Projeto de Indicação 051: Ao Prefei to, para Cidade Carinho a comparecem à esta Indicação 114/13, ao Prefeito, término FEMAC, Associação de Moradores, 
L ei  que concede reaj uste nos realização na Av. Senador Levindo Casa de Leis. do serviço de rede de águas pluviais do Núcleo Regional de Combate ao Câncer 
venci mentos dos Servi dores da Coelho, de recuperação asfál tica, V E R E A D O R  J O SÉ  A L V E S córrego do Bairro Santa Bernadete, onde e A ssoci ação Sol ano Tri ndade, 
Prefeitura Municipal de Ubá. recuperação das margens/cabeceira da GERMANO: existem muitas manilhas quebradas. informando a abertura do edital da 
Requerimento 017: Ao Prefei to, ponte que dá inicio à avenida, a pintura Indicação 091/2013: Ao Prefeito, para VEREADOR CÉLIO BOTARO: Secretaria de Políticas para as Mulheres 
solicitando envio de projeto de Lei para de uma faixa de pedestre em frente construção de muro de contenção da Rua Indicação 096/13 A, ao Prefei to, da Presidência da República, para 
tramitação nesta casa, objetivando Escola Municipal Tânus Feres de José Costa Marques, nº 151, b. Ponte asfaltamento da Rua Jaime Vieira, Bairro captação de recursos através de projetos.
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Atas
Resumo da Ata nº 192, da Sessão manifesta. Em 2ª votação o presente prolongamento de água potável na Titulares: Vereador Samuel Gazolla Lima solicitando ao Prefeito de Ubá, para que 
Extraordinária da Câmara Municipal Projeto foi aprovado por unanimidade (09 avenida Manoel Lourenço de Azevedo, (Presidente), Vereador Mauricio Valadão determine a realização de limpeza do 
de Ubá, realizada no dia 21 de votos). Antes de encerrar a sessão a no campo do Peixoto Filho. 5) Indicação Reimão de Melo e Vereador Jorge córrego entre os bairros Sobradinho e Vila 
dezembro de 2012. Presentes todos os Senhora Presidente suspende a sessão para 005/2013: Ao Prefeito, para calçamento Custódio Gervásio. Suplentes: Vereador Casal, na Rua Luiz de Matos, para 
senhores vereadores. Passa-se para a que as Atas das sessões da tarde hoje sejam da Rua Sônia Marcos, 380,no bairro Darci Pires da Silva, Vereador Vinicius desobstrução do canal. 2) Indicação nº 
Ordem do Dia: primeira discussão e confeccionadas, para serem votadas nesta Olaria, e intercessão junto à Energisa Samôr de Lacerda e Vereador Rafael 031/13, solicitando ao Prefeito de Ubá, 
votação das seguintes matérias: 1) ocasião, levando-se em consideração para colocação de postes de iluminação Paulo de Freitas. Comissão de Segurança para que determine  operação tapa buraco 
Projeto de Lei nº 068/12 que “Fixa os serem as duas últimas reuniões desta pública no referido logradouro. 6) Pública – COMSEP: Titulares: Vereador na Rua Luiz de Matos, na Vila Casal. 
subsídios do Prefeito, do Vice-Prefeito e legislatura e a necessidade de votarem Indicação 006/2013: Ao Prefeito, para Oswaldo Peixoto Guimarães (Presidente), VEREADOR JOSÉ ROBERTO REIS 
Secretários do Município de Ubá, e dá todas as Atas pendentes. Reaberto os proceder à urgente limpeza do terreno e Vereador Samuel  Gazol la L ima e FILGUEIRAS: 1) Requerimento nº 
outras providências”. A presente matéria trabalhos foram colocadas em discussão as evacuação de indigentes do local situado Vereador  Vinicius Samôr de Lacerda. 012/13, requerendo o agendando da 
se encontra com vista ao Vereador Jorge Atas nºs. 188, 189, 190, 191, 192 e 193. Em à Rua Vicente Leite, 416, bairro Suplentes: Vereador Cél io Botaro, realização do Programa “Câmara Cidadã”. 
Custódio Gervásio. Com a palavra o votação as mesmas foram aprovadas por Eldorado, já condenado pela Defesa Vereador José Alves Germano e Vereador 2) Indicação nº 012/13, solicitando ao 
Vereador que na oportunidade apresentou unanimidade (09 votos). A Srª. Presidente Civil. 7) Requerimento 003/2013: Ao Jorge Custódio Gervásio. Comissão de Prefeito de Ubá, para que determine a 
uma Emenda ao presente Projeto, agradece a presença de todos e declara Prefeito, para interceder junto à Copasa, Esporte, Lazer e Turismo – CELT: realização de limpeza das margens do 
alterando o Art. 1º, alterando os valores encerrada esta sessão. Resumo da Ata nº para f i scal i zação do cont rato Titulares: Vereador Rafael Paulo de córrego que corta os bairros Vila Casal, 
dos subsídios do Prefeito para R$ 01, da Sessão Ordinária da Câmara administrativo firmado com o município Freitas (Presidente), Vereador Carlos da Schiavon e Palmeiras. VEREADOR 
16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos Municipal de Ubá, realizada no dia 04 de e cobertura de distribuição de água em Silva Rufato e Vereador Vinicius Samôr MAURICIO VALADÃO REIMÃO DE 
reais) e do Vice-Prefeito e dos Secretários fevereiro de 2013, tendo na Presidência a todo território ubaense. VEREADOR de Lacerda. Suplentes: Vereador Samuel MELO: 1) Requerimento nº 006/13, 
Municipais para R$ 6.500,00 (seis mil e Vereadora Rosângela Maria Alfenas de VINICIUS SAMOR: 1) Requerimento Gazolla Lima, Vereador Mauricio Valadão sol i ci tando ao Pref ei to de Ubá, 
quinhentos reais). Em discussão usou a Andrade, na Vice-Presidência o Vereador 001/2013: Ao Prefeito, para adesão ao Reimão de Melo e Vereador Darci Pires da informações relacionadas ao Contrato 
palavra o Vereador Paulo César Vinicius Samôr de Lacerda e na Secretaria programa “Crack, é possível vencer”. 2) Silva. A sessão foi encerrada às vinte horas realizado entre o Município de Ubá e o 
Raymundo dizendo que o salário do o Vereador Carlos da Silva Rufato. Representação nº 002/2013: às e quinze minutos. Ministério do Turismo para construção da 
Prefeito atualmente estaria na casa dos Presentes todos os senhores vereadores. comunidades terapêuticas de Ubá, Resumo da Ata nº 02, da Sessão Ponte na Av. Beira Rio. 2) Requerimento nº 
vinte e quatro mil reais, tendo o Chefe do Em seguida leitura do Protocolo: leitura informando a prorrogação do prazo do Ordinária da Câmara Municipal de 007/13, solicitando ao Prefeito de Ubá, 
Executivo solicitado que seu salário fosse das correspondências recebidas. Passa-se edi tal  que cria 10 mi l  vagas de Ubá, realizada no dia 18 de fevereiro de informações sobre a verba de R$ 
reduzido para R$ 18.000,00. Com para a apresentação das Proposições dos dependentes de crack e outras drogas. 3) 2013, tendo na Presidência a Vereadora 4.096.600,83, do Ministério da Integração 
relação aos Salários dos Secretários Senhores Vereadores: VEREADOR Requerimento 002/2013: Ao Prefeito, Rosângela Maria Alfenas de Andrade, na Nacional para realização de obras pela 
Municipais o Vereador Paulo César CARLOS DA SILVA RUFATO: 1) para regulamentação do plano diretor de Vice-Presidência em exercício o Vereador Defesa Civil. VEREADOR OSWALDO 
Raymundo disse achar justo o reajuste Representação 001/2013: Ao gerente da Ubá, com revisão do código de obras e Samuel Gazolla Lima e na Secretaria o PEIXOTO GUIMARÃES: Requerimento 
para R$ 8.000,00 devia a relevância dos COPASA, solicitando rede de captação de posturas. VEREADOR SAMUEL Vereador Carlos da Si lva Rufato. nº 008/13, solicitando ao Prefeito de Ubá, 
cargos. Em votação a presente emenda de águas na R. Maria Monis, B. Meu Sonho. 2) GAZOLLA: 1) Indicação 018/2013: ao Inicialmente a Presidência procedeu à informações relacionadas ao processo de 
autoria do Vereador Jorge Custódio Indicação 003/2013: Ao Chefe de Secretário Municipal de Educação, para posse do suplente José Roberto Reis l ici tação bem como Contrato para 
Gervásio foi rejeitada por 07 (sete) votos Departamento de Operação de Distribuição contratar através de licitação pública uma Filgueiras, em substituição ao titular execução da obra de reforma da Capela do 
contrários e 02 (dois) votos a favor. Em 1ª da Energisa, para que colocação de postes empresa especial izada em estudos Vereador Vinicius Samôr de Lacerda, que Cemi t ér i o M uni c i pal  de U bá.   
votação o Projeto de Lei nº 068/12 foi de iluminação pública na R. Maria Monis, técnicos que viabilizem o plano de se encontra de licença médica, com base VEREADORA ROSÂNGELA MARIA 
aprovado por 07 (sete) votos a favor e 02 bairro Meu Sonho. 3) Indicação 007/2013: carreira dos profissionais do magistério no Parágrafo 2º do Artigo 6º do Regimento ALFENAS DE ANDRADE; 1) Moção de 
(dois votos contrários). 2) Projeto de Lei Ao Prefeito, para colocação de bueiros na da rede pública de ensino. 2) Indicação Interno desta Casa de Leis. Passou em Congratulações e Aplausos nº 001/13, ao 
nº 066/12 que “Concede reajuste aos Rua Francisco Henrique de Souza, no 017/2013: Ao Prefeito, para encaminhar à seguida a discussão da Ata nº 01 da sessão atleta mesatenista Diego da Silva Marques. 
vencimentos básicos dos Servidores bairro São Sebastião. 4) Indicação CMU propostas de implementação do anteri or, não tendo ni nguém se 2) Moção de Congratulações e Aplausos  nº 
Públicos da Câmara Municipal de Ubá, e 008/2013: Ao Prefeito, para interceder piso salarial profissional nacional para manifestado. Em votação a mesma foi 005/13, ao Desembargador José Altivo 
contém outras di sposições” . Em junto à Energisa para retirada de poste de professores do magistério público da aprovada por unanimidade (10 votos).  Brandão Teixeira, que será outorgado com 
discussão usou a palavra o Vereador iluminação pública em frente à garagem de educação bási ca, conf orme L ei  Em seguida leitura do Protocolo: leitura a Ordem do Mérito Judiciário do Distrito 
Paulo César Raymundo registrando achar moradora, no bairro Meu Sonho. 5) 11738/2008. 3) Indicação 019/2013: Ao das correspondências recebidas. Passa-se Federal e dos Territórios. VEREADOR 
justo esta reajuste para os servidores Indicação 009/2013: Ao Prefeito, para o Prefeito, para alterar a lei 3699/2008, para a apresentação das Proposições dos RAFAEL FAEDA: 1) Moção de Pesar nº 
desta Casa, destacando também que seria calçamento da Rua Maria Monis,no bairro modificando a distância mínima para Senhores Vereadores: VEREADOR 002/13, pelo falecimento da Senhora 
justo que os servidores da Prefeitura Meu Sonho. 6) Indicação 011/2013: Ao transporte escolar gratuito de 3 para 2 km CARLOS DA SILVA RUFATO: 1) Martha da Conceição Calçado Gomes. 2) 
Municipal de Ubá também tivessem Prefeito, para o asfaltamento da rua João de distância da residência do aluno à Requerimento nº 010/13, solicitando ao Indicação nº 036/13, solicitando ao 
aumento no mesmo percentual, somente Gonçalves Soares, no bairro Santa escola. Todas as proposições são votadas Prefeito de Ubá a liberação de recursos Prefeito de Ubá, para que determine a 
coloca que devido ao grande número de Bernadete. 7) Indicação 012/2013: Ao englobadamente e aprovadas por para o Campeonato Rural Municipal de realização de asfaltamento da Rua Luiza 
funcionários do Executivo, a folha Prefeito, para asfaltamento da Rua Adelina unanimidade (10 votos). Em seguida é Futebol e os Campeonatos Mirim e Pré- Faeda de Freitas. 3) Indicação nº 034/13, 
poderia extrapolar e ferir com isto a Lei dos Santos Ribeiro, no bairro Santa promovida a efetivação dos nomes dos Mirim do Futebol de Ubá. 2) Indicação nº solicitando ao Prefeito de Ubá, para que 
de Responsabilidade Fiscal. O Vereador Bernadete. 8) Indicação 013/2013: Ao membros das Comissões Permanentes do 030/12, solicitando ao Prefeito de Ubá o determine a realização de limpeza do 
Jorge Custódio Gervásio também achou Prefeito, para asfaltamento da Rua Rozeni Legislativo Ubaense para o biênio 2013-retorno da margem original do Rio Ubá terreno da Rua José Resende Brando, 
justo este reajuste para os servidores Maria Gonçalves de Morais, no bairro 2014. A reunião é suspensa por 10 aos fundos do Aeroporto e cascalhamento bairro Bom Pastor, e placa identificando a 
desta Casa por merecimento dos Santa Bernadete. 9) Indicação 014/2013: minutos para que seja feita a discussão desta passagem. 3) Indicação nº 028/13, proibição de jogar lixo. 4) Indicação nº 
mesmos, mas lamenta na ocasião a Ao Prefeito, para asfaltamento da Rua sobre a indicação dos nomes. A sol ici tando ao Prefeito de Ubá, a 037/13, solicitando ao Prefeito de Ubá, 
rejeição de emenda de sua autoria com Gumercindo de Fritas, no bairro Santa composição das Comissões Permanentes realização de obras de contenção do muro para que determine a realização de 
relação ao projeto anterior. Em 1ª votação Bernadete. 10) Indicação 015/2013: Ao foi definida da seguinte forma: Comissão aos fundos da Galeria Esperança (que dá recapeamento da Rua Lions, bairro Bom 
o presente Projeto foi aprovado por Prefeito, para calçamento da rua Joaquim de Legislação, Justiça e Redação Final – acesso à Rua Giovani Biscotto), na Av. Pastor. 5) Indicação nº 040/13, solicitando 
unanimidade (09 votos). 3) Projeto de Lei Lourenço Pereira, bairro Santa Bernadete. CLJR: Titulares: Vereador Samuel Beira Rio. 4) Indicação nº 027/13, ao Sr. Prefeito de Ubá, para que determine a 
nº 067/12 que “Dá nova redação ao Art. 6º VEREADOR DARCI PIRES DA SILVA: Gazolla Lima (Presidente), Vereador solicitando ao Prefeito a realização de realização de asfaltamento da Rua Luiz 
da Lei Municipal nº 3.934, de 11 de 1) Indicação 020/2013: Ao Prefeito, para a Carlos da Silva Rufato e Vereador Célio recapeamento asfáltico da Rua Ângelo Felipe, bairro Bom Pastor.  6) Indicação nº 
fevereiro de 2012, que dispõe sobre a urgente restauração do muro de contenção Botaro. Suplentes: Vereador José Alves Sperandio, aos fundos do Aeroporto. 5) 038/13, solicitando ao Prefeito de Ubá, 
reestruturação do Programa Auxílio- da ponte que dá entrada ao bairro São Judas Germano, Vereador Vinicius Samôr de Indicação nº 025/13, solicitando ao para que determine a colocação de placas 
Alimentação aos Servidores Públicos da Tadeu. VEREADOR JORGE GERVÁSIO: Lacerda e Vereador Darci Pires da Silva. Prefei to de Ubá, a real ização de de identificação dos logradouros das ruas 
Câmara Municipal de Ubá, e dá outras 1) Requerimento 005/2013: Ao Prefeito, Comissão de Orçamento, Finanças e calçamento e colocação de bueiro na Rua Luiza Faeda de Freitas e Itaperuna, bairro 
providências”. Em discussão ninguém se para disponibilizar mais veículos para Tomada de Cont a – COFT C:  Rozeni Maria Gonçalves de Morais, Bom Pastor. 7) Indicação nº 039/13, 
manifesta. Em 1ª votação o presente transporte dos pacientes do município que Titulares:Vereador Vinicius Samôr de Bairro Santa Bernadete. 6) Indicação nº solicitando ao Prefeito de Ubá, para que 
Projeto foi aprovado por unanimidade necessitam dos serviços fisioterápicos. Lacerda (Presidente), Vereador Samuel 024/13, solicitando ao Prefeito de Ubá, determine a realização de asfaltamento da 
(09 votos). A Srª. Presidente agradece a VEREADOR JOSÉ ALVES GERMANO: Gazolla Lima e Vereador Carlos da Silva para determinar a colocação de calçada de Rua Itaperuna, bairro Bom Pastor. 8) 
presença de todos e declara encerrada 1) Indicação 010/2013: Ao Prefeito, para Rufato. Suplentes: Vereador Cél io pedestre sobre a ponte da Rua Nossa Indicação nº 035/13, solicitando ao 
esta sessão. asfaltamento da Rua Antônio da Costa Botaro, Vereador Darci Pires da Silva e Senhora Aparecida, entre os Bairros Prefeito de Ubá, para que determine a 
Resumo da Ata nº 193, da Sessão Ribeiro, no bairro Antônio Bigonha. Vereador José Alves Germano. Comissão Industrial e Inês Groppo. 7) Indicação nº realização de limpeza de bueiro, na Av. 
Extraordinária da Câmara Municipal VEREADOR MAURICIO VALADÃO: 1) de Obras e Serviços Públicos Municipais 023/13, solicitando ao Sr. Prefeito de Ubá, Beira Rio, próximo ao nº 99, centro. 
de Ubá, realizada no dia 21 de Representação 004/2013: À Presidente – COSPM: Titulares: Vereador Mauricio para que determine a realização de VEREADOR SAMUEL GAZOLLA 
dezembro de 2012. Presentes todos os desta Casa de Leis, para agendamento de Valadão Reimão de Melo (Presidente), abertura de rua que ligue as ruas Rio LIMA: 1) Indicação nº 018/13, solicitando 
senhores vereadores. Passa-se para a visita ao Cjto. Habitacional Cidade Vereador Vinicius Samôr de Lacerda e Grande do Sul à Giovani Biscotto, no ao Prefeito de Ubá, para que determine o 
Ordem do Dia: Discussão e votação final Cari nho, no bai rro Uni versi tári o. Vereador José A l ves Germano. Bairro Industrial. 8) Indicação nº 022/12, reajuste dos valores dos convênios entre 
das seguintes matérias: 1) Projeto de Lei V E R E A D O R  O SWA L D I N H O  Suplentes: Vereador Rafael Paulo de solicitando ao Sr. Prefeito de Ubá, para Secretário Municipal de Educação e 
nº 068/12 que “Fixa os subsídios do SALGADO: 1) Requerimento 004/2013: Freitas, Vereador Samuel Gazolla Lima e que determine a abertura de rua entre os Creches da cidade. 2) Requerimento nº 
Prefeito, do Vice-Prefeito e Secretários ao Prefeito, para encaminhar a esta Casa De Vereador Carlos da Si lva Rufato. Bairros Santa Bernadete e Industrial, atrás 011/13, solicitando ao Prefeito de Ubá, a 
do Município de Ubá, e dá outras Leis cópias dos convênios firmados entre a Comissão de Educação, Saúde e do Mercado Sacola Silva. 9) Indicação nº adesão do município ao Projeto de 
providências”. Em discussão ninguém se Prefeitura, o Detran e a PM-MG, do Assistência Social – CESAS: Titulares: 021/13, solicitando ao Prefeito de Ubá, construção de um CIE. VEREADORES 
manifesta. Em 2ª votação o presente programa “Faixa Azul”. 2) Indicação Vereador Jorge Custódio Gervásio para que determine a realização de RAFAEL FAEDA, OSWALDO PEIXOTO 
Projeto foi aprovado por. 2) Projeto de 016/2013: Ao Prefeito, para recapeamento (Presidente), Vereador Samuel Gazolla calçamento e colocação de postes de GUIMARÃES, MAURICIO VALADÃO 
Lei nº 066/12 que “Concede reajuste aos da estrada de Diamante de Ubá. Lima e Vereador Darci Pires da Silva. iluminação pública na Rua Sônia Marcos E JORGE GERVÁSIO: Requerimento nº 
vencimentos básicos dos Servidores VEREADOR RAFAEL FAEDA: 1) Suplentes: Vereador Cél io Botaro, Badará, no Bairro Olaria. VEREADOR 013/13, solicitando ao Prefeito de Ubá, 
Públicos da Câmara Municipal de Ubá, e Indicação 001/2013: Ao Prefeito, para Vereador Mauricio Valadão Reimão de PASTOR DARCI PIRES DA SILVA: 1) para que viabi l ize estudos técnicos 
contém outras di sposições” . Em calçamento da Rua Cristalina, até Rua Melo e Vereador Rafael Paulo de Freitas. Indicação nº 033/13, solicitando ao especializados em vistoria ao Condomínio 
discussão ninguém se manifesta. Em 2ª Irmãos Peron, no bairro Agroceres. 2) Comissão de Defesa dos Direitos Prefeito de Ubá, para que determine a Cidade Carinho, nesta cidade. Final das 
votação o presente Projeto foi aprovado Indicação 002/2013: Ao Prefeito, para Humanos e Consumidor – CDDHC: instalação de placa de embarque e Proposições. Todas as proposições foram 
por unanimidade (09 votos). 3) Projeto de criação de calçada na Rua José Reswende Titulares: Vereador José Alves Germano desembarque para deficientes físicos na aprovadas por unanimidade (10 votos). A 
Lei nº 067/12 que “Dá nova redação ao Brando, próximo ao número 445, até a Rua (Presidente), Vereador Jorge Custódio Av. Olegário Maciel. 2) Moção de Pesar nº Senhora Presidente nominou em seguida os 
Art. 6º da Lei Municipal nº 3.834, de 11 Adão Quintão, número 98, bai rro Gervásio e Vereador Darci Pires da Silva. 003/13, pelo falecimento do Senhor Projetos constantes da pauta da Ordem do 
de fevereiro de 2012, que dispõe sobre a Agroceres. 3) Indicação 003/2013: Ao Suplentes: Vereador Rafael Paulo de Giovani Ribeiro da Silva. 3) Moção de Dia da próxima reunião ordinária: Projeto 
reestruturação do Programa Auxílio- Prefeito, para instalação de rotatória à Rua Frei tas, Vereador Cél io Botaro e Congratulações e Aplausos nº 004/13, ao de Lei Complementar nº 001/13 e Projeto 
Alimentação aos Servidores Públicos da Jurandir Peron, 211, no bairro Agroceres. Vereador Oswaldo Peixoto Guimarães. Senhor Marcio Machado Santiago. de Lei nº 001/13. Agradecendo a presença 
Câmara Municipal de Ubá, e dá outras 4) Indicação 004/2013: Ao Prefeito, para Comissão de Agricultura, Comércio, V E R E A D O R  J O S É  A L V E S  de todos a presidência encerrou a sessão às 
providências”. Em discussão ninguém se interceder junto à Copasa, quanto ao Indústria e Meio Ambiente - CACIMA: GERMANO: 1) Indicação nº 032/13, 20 horas e 10 minutos.
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