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Vereadores eleitos neste ano participam de capacitação na Câmara --------------------------------------------------

Comissão de Obras realiza reunião no bairro Santa Bernadete -----------------------------------------------------

NOVEMBRO de 2016

O s  s e r v i d o r e s  d a  C â m a r a 
Municipal de Ubá realizaram nos 
dias 9 e 10 de novembro, no 
plenário da Casa, o primeiro ciclo 
de treinamentos do Programa 
“Vereador Capaz”.
O evento teve o objetivo de 
orientar e subsidiar os vereadores 
recém-eleitos para a legislatura 
2017-2020. Foram abordados 
conceitos básicos inerentes à 
Legislação Municipal, ao Poder 
Legislativo e à atuação dos 
vereadores (funções, prerrogati-
vas, ações, instrumentos, matéri-
as, tramitações).
Participaram do treinamento os 
vereadores eleitos neste ano (foto 
à dir.): Alexandre de Barros 
Mendes; Antero Gomes de Aguiar; 
Edeir Pacheco da Costa; Gilson 
Fazolla Filgueiras; Jane Cristina 
Lacerda Pinto; Jorge Custódio 
G e r v á s i o ;  J o s é  R o b e r t o 
Filgueiras; Joseli Anísio Pinto; 
Luis Carlos Teixeira Ribeiro; e 
Pastor Darci Pires da Silva. Além 

deles, esteve presente o atual 
vereador Carlos da Silva Rufato.
As explanações também focaliza-
ram o funcionamento interno da 
Câmara, com os assuntos: com-
pras e licitações; contabilidade, 
orçamento e repasse de recursos 
municipais, folha de pagamento; 
veículos de comunicação, websi-
te, portal da transparência, e-mails 
e redes sociais; projetos institucio-
nais;  solenidades do Poder 
Legislativo; atividades e projetos 
da Escola do Legislativo; e 
procedimentos da assessoria e 
consultoria jurídica da Casa. 
Além disso, houve a apresentação 
dos servidores da Casa, suas 
respectivas funções e atividades 
desenvolvidas.
Na oportunidade,  os novos 
vereadores  receberam uma 
apostila com o conteúdo do 1º 
ciclo de treinamentos, bem como a 
Lei Orgânica do Município e o 
Regimento Interno da Câmara, 
devidamente atualizados.

Vereador Capaz

O Vereador Capaz é um programa 
recém-cr iado  pe la  Câmara 
Municipal de Ubá que busca a 
capacitação periódica dos verea-
dores quanto aos assuntos gerais 

relativos à vereança, abordando 
também temas específicos confor-
me a demanda e o interesse dos 
parlamentares. A ideia é que este 
seja um programa de formação 
continuada e de integração institu-
cional.

 Vereadores eleitos neste ano 
participam de capacitação na Câmara

Vereadores eleitos para a Legislatura 2017-2020

Nas fotos de Danúbia Mota (Comunicacão), da esquerda para a direita, os servidores: Maria Cláudia (Diretora Geral); Gisele (Comunicação); 
Marcela e Jardel (Escola do Legislativo); Norma (Assistente Legislativo); Ariadna e Bruno (Informática); Alexandre (Assistente de Plenário); 

Hugo (Assessoria e Procuradoria Jurídica)  e Silvério (Contabilidade).

Integrantes do Projeto Câmara da 
Melhor Idade receberam, em 17 
de novembro, o Prefeito e o Vice-
p r e f e i t o  e l e i t o s  n o  n o s s o 
município, para o mandato 2017-
2020, respectivamente Edson 
Chartune e Vinícius Samôr de 
Lacerda. 
N o  p l e n á r i o  d a  C M U ,  o s 
vereadores da Melhor Idade 
ap re sen ta ram suges tões  e 
reivindicações para a futura 
gestão do Poder Executivo.
Em pauta, diversos assuntos, 
entre os quais a implementação 
de políticas públicas voltadas 
p a r a  o s  i d o s o s :  m a i s 
acessibilidade, saúde e respeito.

O Projeto
O Câmara da Melhor Idade 
objetiva contribuir para uma 
atenção melhor ao idoso, em 
bases humanísticas e, ao mesmo 
t e m p o ,  c o m  i n c e n t i v o  n a 
participação política e cidadã 
dessa faixa etária da população. 
Visa promover a interação entre a 
Câmara Municipal de Ubá, a 
sociedade e a as instituições que 
trabalham com o direito dos 
idosos, permitindo a participação 
do idoso na formação da política 
social, econômica, cultural, 
ambiental em nossa cidade, 
especificamente, da política para 
a pessoa idosa.

Câmara da Melhor Idade apresenta propostas 
para Prefeito e Vice-Prefeito eleitos

Projeto Câmara nas Comunidades segue 
visitando bairros, ouvindo demandas 
e prestando serviços aos ubaenses

Págs 06 e 07
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Carteiras de Identidade agora 
são emitidas na Câmara

NOVEMBRO de 2016

A Câmara Municipal de Ubá já 
recebeu diversas pessoas em busca 
do serviço de emissão de carteira 
de identidade, iniciado no dia 07 de 
novembro. Trata-se de um convê-
nio entre a Casa Legislativa Ubaen-
se e a Polícia Civil do Estado de 
Minas Gerais. 
Um dos objetivos das partes envol-
vidas é oferecer maior conforto, 
comodidade e acessibilidade aos 
usuários uma vez que o serviço é 
realizado pelos identificadores no 
Centro de Atenção ao Cidadão, 
localizado na sede da Câmara à 
Rua Santa Cruz, no centro da cida-
de. 
O serviço antes era prestado na 

sede da 32ª Regional de Polícia 
Civil localizada na Avenida dos 
Ex-Combatentes.
Conforme o Setor de Identificação, 
durante o mês de novembro, em 15 
dias úteis, foram expedidas 273 
Carteiras de Identidade na CMU.
A expectativa da Câmara é de que o 
setor possa emitir uma média de 30 
documentos por dia, funcionando 
de 8h às 11h e de 14h às  17h.

Documento de Identificação

Pessoal, intransferível e indispen-
sável, o Documento de Identifica-
ção ou Registro Geral, contém 
informações importantes sobre o 

cidadão, tais como: nome comple-
to, data de nascimento, filiação, 
foto, assinatura, impressão digital, 
e outros.
Para quem tira a carteira de identi-
dade pela primeira vez, o serviço é 
gratuito. No caso de segunda via, a 
taxa é de R$ 30, 11. Para emissão 
do DAE (Documento de Arrecada-
ção Estadual) deve-se acessar o site 
da Receita Estadual (www.fazen-
da.mg.gov.br) e seu pagamento 
pode ser feito em agências bancári-
as, casas lotéricas e afins. 
Pessoas que tenham RG emitidos 
por outro estado da federação têm 
gratuidade para a emissão do docu-
mento em nosso estado.

CÂMARA NAS COMUNIDADES

Em novembro, foi a vez dos  
moradores dos bairros Ponte 
Preta ,  Olar ia ,  Meu Sonho, 
Mangueira Rural e adjacências 
receberem, na manhã de sábado 
(26), a quarta edição do projeto 
Câmara nas Comunidades. 
O evento foi realizado na Escola 
M u n i c i p a l  N o s s a  S e n h o r a 
Aparecida, no bairro Ponte Preta. 
Além de ouvir as demandas da 
população, os servidores da 
Câmara levaram  informações 
sobre: Centro de Atenção ao 
Cidadão ,  novo  Serv iço  de 
Emissão de Carteira de Identidade 
realizado em parceria com a 
Polícia Civil, informações sobre 
as atividades da Escola do 
Legislativo (Câmara da Melhor 
Idade, Câmara Mirim, Parlamento 
Jovem, Pré-Enem), aplicativo 
para celular, internet popular, 
entre outros.
O público presente curtiu a 
apresentação musical do Grupo 

Arte na Lata, formado por alunos 
da Escola Estadual Professor 
Lívio de Castro Carneiro, e várias 
expos i ções :  a r t e s ana to  da 
Liberarte (Associação Loucos 
pela Vida, do Caps Guida Solero); 
pinturas em telas da oficina de 
artes da Associação Cultural de 
Combate à Discriminação Racial 
Solano Trindade (AST); exposi-
ção das atividades do Centro de 
A t e n d i m e n t o  E d u c a c i o n a l 
E s p e c i a l i z a d o  ( C A E E )  d a 
Prefeitura Municipal de Ubá 
(PMU); e de animais empalhados 
da Polícia Militar de Meio 
Ambiente do 21º Batalhão de 
Polícia Militar.
A criançada se divertiu com 
brincadeiras, desenho e pintura 
coordenados pelos alunos de 
P e d a g o g i a  d a  F a c u l d a d e 
Governador Ozanam Coelho 
(FAGOC) e também com as 
atividades promovidas pela 
equipe de Divisão de Esportes da 

PMU. 
Já os adultos receberam de 
representantes do GRAPAC, 
orientações sobre o Novembro 
Azul, campanha de prevenção ao 
câncer de próstata; sobre os 
trabalhos do Rotary Clube de Ubá 
como a prevenção ao mosquito 
transmissor da dengue com a 
distribuição de sementes da planta 
Crotalária. E ainda aproveitaram 
os cortes de cabelo e escova 
o fe rec idos  pe la  Esco la  de 
Cabeleireiro Érima Rodrigues.

Parcerias

 Nesta quarta edição, realizada no 
Bairro Ponte Preta,  contamos 
com os seguintes parceiros: 
Escola de Cabeleireiro Érima 
Rodrigues; 21º Batalhão de 
Polícia Militar;  Divisão de 
Esportes; Centro de Atendimento 
Educacional  Especia l izado 
(CAEE); Grupo de Apoio ao 

Paciente de Câncer (GRAPAC) 
Ubá, Rotary Clube de Ubá; 
Liberarte e Associação Cultural de 
Combate à Discriminação Racial 
So lano  Tr indade  (AST) ;  e 
Faculdade Governador Ozanan 
Coelho (FAGOC). 

Ponte Preta recebe 4ª edição do projeto

Documentos necessários para a emissão do RG:
* Certidão original:
- Nascimento (para solteiros);
- Casamento (para casados);
- Casamento com Averbação de Divórcio ou de Separação para divorciados ou separados legalmente;
* Duas Fotos 3X4 recentes (no máximo 3 meses);
* Comprovante de residência atual;
* CPF;
Observações:
1) Menores de 16 anos devem estar obrigatoriamente acompanhados pelos responsáveis (pai ou mãe ou 
representante legal, este último portando xerox do despacho do juiz da Vara da Infância e da Juventude);
2) Em casos de furto ou roubo, consegue-se gratuidade na emissão. Para tal, é necessário levar a cópia do 
Boletim de Ocorrência constando que o documento estava entre os pertences furtados.
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CÂMARA NAS COMUNIDADES

A Comissão de Obras da Câmara 
Municipal de Ubá reuniu, no dia 
9 de novembro, na Escola 
Estadual Carlos Peixoto Filho 
(Polivalente), bairro Industrial, o 
secretário do Meio Ambiente e 
Mobilidade Urbana, Aldeir 
Ferraz, que responde pela Defesa 
Civil, o sargento Jonieldis, do 
Corpo de Bombeiros de Ubá, a 
engenheira Civil, Sônia Jacob, 
representantes da Copasa e 
moradores do bairro Santa 
Bernadete. 
Em pauta, a ocorrência de 
fissuras, trincas e rachaduras em 
dezenas de residências e estabe-
lecimentos comerciais naquela 
região.
Conduzida pelo vereador Carlos 
da Silva Rufato, a reunião contou 
com o relato de diversos morado-
res e comerciantes da área sobre 
os inúmeros problemas que estão 
vivenciando há mais de dois 
meses. Eles informaram que 
entre os meses de agosto e 
setembro, foram surpreendidos 
com aparecimento de rachaduras 
nas paredes (dentro e fora das 
casa) e consequente queda de 

cerâmicas, paredes e muros; 
dificuldade na abertura e fecha-
mento de portas; abertura nas 
paredes na divisa com outros 
lotes;  janelas de alumínio 
desniveladas, entre outros. E as 
ocorrências estão se agravando a 
cada dia.
As dependências da Escola 
Polivalente, onde foi realizada a 
reunião, também estão sendo 
bastante afetadas: rachaduras nas 
paredes, pisos e cerâmicas 
trincadas, além de uma viga 
estrutural que está cedendo. Nas 
salas de Recursos Audiovisuais 

foram encontradas rachaduras 
nas paredes e no chão de grande 
extensão. A direção da escola 
relatou que os problemas come-
çaram a aparecer no fim de 
outubro.
Na oportunidade, foram apresen-
tadas, também, imagens de mais 
de 40 residências e estabeleci-
mentos comerciais visitados 
anteriormente pelos vereadores, 
Carlos Rufato, Jorge Custódio 
Gervásio e Maurício Valadão 
Reimão de Melo, acompanhados 
da assistente de Comissões da 
Câmara, Gabriela Cancela, 

l oca l i zados  nas  Aven idas 
Olegário Maciel e Mauri Martins 
de Oliveira, nas ruas Santa 
Catarina e José Teixeira de Abreu 
e na Vila Otávio Teixeira Ervilha.
Segundo o vereador Carlos 
Rufato, uma das medidas que 
deve ser imediata é a vistoria em 
poços artesianos, perfurado na 
região e apontados pelos mora-
dores como possíveis causadores 
destes danos.  O secretário Aldeir 
Ferraz solicitou aos moradores 
do bairro mais detalhamento nas 
informações para que a equipe 
possa concluir a análise e tomar 
as providências cabíveis.

Rachaduras, trincas e fissuras nas residências 
preocupam moradores do Bairro Santa BernadeteOs moradores do bairro São João e 

adjacências receberam em agosto 
o  p r o j e t o  C â m a r a  n a s 
Comunidades. Todos os que 
foram à rua Francisco da Costa 
Barros, no bairro São João, na 
manhã do sábado (6) tiveram 
acesso a diversos atendimentos 
realizados por servidores e 
parceiros da Câmara Municipal de 
Ubá. Serviços gratuitos relaciona-
dos à cidadania, saúde, cultura, 
lazer e informação foram ofereci-
dos pela Câmara e por entidades 
parceiras do projeto. Centenas de 
pessoas da comunidade passaram 
pelo local ao longo da manhã.
O s  s e r v i d o r e s  d a  C â m a r a 
Municipal de Ubá ouviram as 
demandas dos moradores da 
região e levaram à comunidade os 
serviços prestados pela CMU: 
Centro de Atenção Cidadão, 
informações sobre as atividades 
da Escola do Legislativo (Câmara 
da Melhor Idade, Câmara Mirim, 
Parlamento Jovem, Pré-Enem), 
aplicativo para celular, internet 
popular, entre outros.
Os alunos das oficinas do Centro 
de Referência em Assistência 
Social (Cras) do bairro São João 
apresentaram números de dança 
afro, dança de rua, dança de salão, 
seguidos da apresentação dos 
alunos do Grupo de Capoeira 
Senzala, coordenados pelo mestre 
Tarcísio Ribeiro.

O público presente também foi 
presenteado com a apresentação 
de voz e violão dos alunos do 
projeto Setoca, de musicalização 
infantil, coordenado pelo músico 
e morador do bairro, Cristiano 
Guimarães. O evento contou com 
a apresentação da cantora juvenil 
Leydismara Singulani e do 
adolescente Nathan Leitão Talma.
A criançada se divertiu com as 
atividades de desenho e pintura 
oferecidas pelos alunos de 
P e d a g o g i a  d a  F a c u l d a d e 
Governador Ozanam Coelho 
(FAGOC) e também com os 
animais empalhados que estavam 
expostos no estande da Polícia 
Militar de Meio Ambiente.
Já os adultos receberam orienta-
ções jurídicas pelos alunos do 
Núcleo de Práticas Jurídicas da 
FAGOC, or ientações  sobre 
D o e n ç a s  S e x u a l m e n t e 
Transmissíveis e Aids com os 
a l u n o s  d a  U n i v e r s i d a d e 
Pres iden te  Antôn io  Car los 
(FUPAC) e aproveitaram os cortes 
de cabelo e escova oferecidos pela 
Escola de Cabeleireiro Érima 
Rodrigues, além dos serviços de 
manicure e pedicure da Escola 
Técnica Tereza Almeida (Ettal) e 
do Cras do bairro São João.
Ao longo da manhã também 
foram realizadas as atividades de 
aferição de pressão arterial e teste 
de dosagem glicêmica, massagens 

e avaliação postural realizadas 
pelos alunos de Enfermagem da 
FUPAC. O evento contou também 
com os estandes de artesanato do 
CRAS do Bairro São João e do 
Projeto Malharte/UEMG.

O projeto

O Câmara nas Comunidades é um 
projeto da Câmara Municipal de 
Ubá (CMU) que visa promover a 
integração entre o Legislativo e a 
comunidade ubaense em busca de 
uma cidade melhor, a partir da 
discussão comum dos problemas 
que envolvem o município. As 
demandas da comunidade são 
revertidas em proposições e 
encaminhadas pelos vereadores 
aos setores responsáveis da 
Prefeitura resultando em uma 
gestão mais participativa e 
integrada.
 

Parceiros

O  P r o j e t o  C â m a r a  n a s 
Comunidades é realizado por 
meio de parcerias firmadas com 
associações, instituições e organi-
zações não governamentais. 
Nesta edição contamos com as 
e n t i d a d e s :  A s s o c i a ç ã o  d e 
Moradores e Amigos do Bairro 
Faculdade Governador Ozanan 
Coelho (Fagoc);  Faculdade 
Presidente Antônio Carlos de Ubá 

(FUPAC); Escola Técnica Tereza 
Almeida (Ettal);  Escola de 
Cabeleireiro Érima Rodrigues; 
21º Batalhão de Polícia Militar; 
C e n t r o  d e  R e f e r ê n c i a  e m 
Assistência Social (CRAS), do 
Bairro São João; e Projeto 
M a l h a r t e  ( d e  A r t e s a n a t o 
Sustentável).

CMU visita Bairro São João

Câmara prossegue com projeto de 
Inclusão Digital e amplia atendimentos

A Câmara Municipal de Ubá 
(CMU), por meio da Escola do 
Legislativo, segue com o curso 
gratuito de Inclusão Digital na 
sede do Legis la t ivo.  Neste 
semestre foram formadas duas 
turmas totalizando 12 alunos da 
m e l h o r  i d a d e  c o m  a u l a s 
ministradas pelo servidor da CMU 
Jardel Peron Waquim e do monitor 
voluntário Aurélio Pimenta.
As aulas ocorrem todas as terças-
feiras, das 14h às 15h e das 15h30 
às 16h30, na sala de informática da 
CMU, que fica na rua Santa Cruz, 
301, no Centro.
O projeto tem como objetivo 
principal promover a inclusão 
digital de pessoas hoje sem  acesso 
aos meios tecnológicos, utilizando 

as ferramentas da informação 
como instrumento de construção e 
exercício da cidadania.

Inclusão Digital na Amar

E a Escola do Legislativo em 
parcer ia  com a  Associação 
M u n i c i p a l  d e  A m p a r o  a o s 
Recuperandos (Amar) e o presídio 
de Ubá, iniciou em novembro, na 
sede da entidade, no Horto 
Florestal, mais uma turma do curso 
de Inclusão Digital. 
O servidor da Câmara, Jardel 
Peron Waquim, ministra a aula de 
informática básica para duas 
turmas, totalizando 20 alunos, do 
projeto de ressocialização dos 
presos de Ubá.

As aulas aos recuperandos do 
presídio são ministradas todas as 
terças-feiras de 8h30 às 9h30 e de 
9h30 às 10h30 e  tem o apoio do 
Grupo de Apoio aos Pacientes com 
Câncer (GRAPAC).
“Vale ressaltar que esta parceria 
entre a Câmara e a Amar foi 
firmada por incentivo do professor 
Joaquim Santos do  GRAPAC e 
que também é voluntário da 
Amar”, destacou Jardel.

COMISSÃO DE OBRAS EM AÇÃO



PRODUÇÃO LEGISLATIVA
AQUI VOCÊ ACOMPANHA AS PROPOSTAS DOS VEREADORES

VEREADOR CARLOS DA SILVA RUFATO
Representação 044/16
Solicitação: ao Sr. Gerente da COPASA Ubá, Leandro 
Borges Cruz, a instalação da rede de água na Rua 
Projetada (Rua Rosa Candian), visando a atender seis 
famílias, no Bairro Meu Sonho, a pedido dos 
moradores.
Moção de Congratulações e Aplausos 036/16
Endereçada: à estimada Administradora Rosângela 
Alfenas e demais profissionais do Hospital Santa 
Isabel, pelos relevantes serviços prestados à 
comunidade ubaense e região.
Moção de Pesar 037/16
Pelo falecimento: do Sr. Custódio Ricardo Ganda, 
falecido no dia 02 de junho do corrente ano.

VEREADOR CÉLIO BOTARO
Requerimento 161/16
Solicitação: ao Prefeito, o calçamento de todas as ruas 
da Vila Moreto, localizada na Rodovia Ubá-Visconde 
do Rio Branco, a pedido de seus moradores. O presente 
pedido reitera o Requerimento nº 131/16 de mesma 
autoria.
Requerimento 162/16
Solicitação: ao Prefeito, o aumento da extensão de rede 
de iluminação pública no trecho entre o final da Rua 
João Peron, passando pelo campo do Azulão, até a 
propriedade do Sr. Ângelo Camilloto, a pedido dos 
moradores. O presente pedido reitera o Requerimento 
nº 044/16 de mesma autoria.
Requerimento 163/16
Solicitação: ao Prefeito, a realização de estudos 
técnicos necessários para a construção de uma ponte de 
concreto na comunidade de moradores do Córrego 
Santo Anastácio, próximo à Igreja de São Judas Tadeu, 
a pedido dos moradores. O presente pedido reitera o 
Requerimento nº 295/15 de mesma autoria.
Requerimento 164/16
Solicitação: ao Prefeito, a realização de estudos 
técnicos necessários para a construção de uma ponte de 
concreto na comunidade de moradores de Ubá 
Pequeno, nas proximidades da propriedade do Sr. Zico 
Teixeira, a pedido dos moradores. O presente pedido 
reitera o Requerimento nº 294/15 de mesma autoria.

VEREADOR PASTOR DARCI PIRES  
Indicação 228/16
Solicitação: ao Prefeito, para que sejam realizados 
estudos para tornar a Rua Jurandir Peron, no Bairro 
Agroceres, mão única com inicio no “Bar da Maria 
Luiza” até a antiga “Agroceres”, a pedido dos 
moradores.
Requerimento 165/16
Solicitação: ao Prefeito, a realização de asfaltamento 
no final da Rua Maria Gabriela Fernandes, no Bairro 
Jardim Elida, a pedido dos moradores. O presente 
pedido reitera, parcialmente, a Indicação nº 360/13 de 
autoria do edil José Alves Germano.

VEREADOR JORGE GERVÁSIO
Requerimento 159/16
Solicitação: ao Prefeito, explicações acerca dos gastos 
projetados para a realização da festa de comemoração 
do aniversário da cidade de Ubá, conforme seu 
pronunciamento na Rádio Educadora no “Jornal Em 
Dia com a Notícia”, do dia 02/06/2016.

VEREADOR RAFAEL FAÊDA DE FREITAS
Indicação 222/16 
Solicitação: ao Prefeito, o recapeamento asfáltico no 
inicio do logradouro que interliga o Bairro Santa 
Edwiges II à Av. Senador Levindo Coelho (em frente 
ao novo Fórum, no Bairro Antônio Maranhão), a 
pedido dos moradores.
Indicação 223/16 
Solicitação: ao Prefeito, para tampar um buraco 
realizado pelo setor de obras da Prefeitura no Beco 
Público Vicente Bonifácio, localizado ao lado da 
residência de nº 799 da Rua Lions, no Bairro Bom 
Pastor, a pedido dos moradores.
Indicação 224/16 
Solicitação: ao Prefeito, a instalação de dois postes de 
iluminação pública, com luminárias, na Rua Afonso 
Pereira Santiago, no Bairro da Luz, especificamente 
com um no inicio da via e outro na parte final, a pedido 
dos moradores.
Indicação 225/16 
Solicitação: ao Prefeito, e ao Exmo. Sr. Secretário de 
Obras, Sebastião Viana, solicitando-lhes que seja 
realizado o patrolamento da Rua Afonso Pereira 
Santiago, no Bairro da Luz, a pedido dos moradores.
Indicação 226/16 
Solicitação: ao Prefeito, a poda de todas as árvores da 
Rua Conselheiro Augusto César,  no Bairro 
Copacabana, próximas ao Colégio Objetivo, a pedido 
dos moradores e pais de alunos.
Indicação 227/16 
Solicitação: ao Prefeito, para que sejam concluídas as 
podas das árvores na Rua Major Tito César, no Bairro 
Bom Pastor, a pedido dos moradores.
Requerimento 157/16
Solicitação: ao Prefeito, a repintura da faixa de 
pedestres na Av. José Resende Brando, no Bairro Bom 
Pastor, especificamente em frente à Escola Municipal 
Vovó Maria das Dores, a pedido dos pais de alunos e 
direção da escola. O presente pedido reitera a 
Indicação nº 136/15 de mesma autoria.
Requerimento 160/16
Solicitação: ao Prefeito, explicações acerca dos 
motivos que levaram a Prefeitura conceder 
autorização para um loteador promover a venda de 
terrenos no Bairro Santana, em que não consta no 
projeto a rede para a captação de águas pluviais.
Representação 042/16
Solicitação: ao Sr. Gerente da COPASA Ubá, Leandro 
Borges Cruz, solicitando-lhe que seja consertado o 
registro do encanamento de água no encontro entre o 

final da Rua Lions e o inicio da Rua Francisco Gomes 
Pereira, no Bairro Bom Pastor, a pedido dos 
moradores.

VEREADOR SAMUEL GAZOLLA LIMA 
Indicação 229/16
Solicitação: ao Prefeito, a construção de um redutor de 
velocidade na Rua Quiquina Laura, Bairro Peluso, ao 
lado da quadra de lazer, a pedido dos moradores.
Indicação 230/16
Solicitação: ao Prefeito, para encaminhar à Secretaria 
Municipal do Ambiente e Mobilidade Urbana para 
implementar programa que dispõe sobre a coleta 
diferenciada de resíduos orgânicos para compostagem, 
como resultantes da poda de árvores, serviços de 
varrição, além dos resíduos gerados na feira livre, 
supermercados e instituições de descartam grande 
quantidade de resíduos orgânicos, que seriam 
destinados (com a compostagem), para produção 
produção de utilizados nas praças, parques, plantio de 
mudas, etc. que irá resultar na melhoria da qualidade 
ambiental e economia para os cofres públicos.
Indicação 231/16
Solicitação: ao Prefeito, para encaminhar à Secretaria 
Municipal do Ambiente e Mobilidade Urbana e 
Secretaria Municipal de Educação, para implementar a 
coleta seletiva solidária nas escolas municipais e 
instituir programa contínuo para recolhimento de 
reciclados, como forma de melhoria da qualidade 
ambiental da cidade e valorização dos agentes 
ambientais que são os catadores de materiais 
recicláveis.
Indicação 232/16
Solicitação: ao Prefeito, para encaminhar à Câmara 
Municipal, projeto de lei para criar o PLANO 
MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E 
DEFESA SOCIAL, com objetivo de uma maior 
integração dos órgãos públicos e da sociedade, para 
melhoria da política de segurança pública no 
município de Ubá com mais participação popular e 
comunitária, devendo ser elaborado de forma 
participativa, com as entidades civis, públicas e ampla 
participação popular.
Moção de Congratulações e Aplausos 035/16
Endereçada: aos servidores do SISEMA – Ubá, pelo 
presente movimento de greve que está ocorrendo de 
modo transparente, ordeiro e justo.

VEREADOR VINÍCIUS SAMÔR 
Representação 043/16
Solicitação: às entidades esportivas, sociais, 
faculdades de educação física e atletas de cidade Ubá, 
informando abertura de edital para Programa Minas 
Esportiva Bolsa-Atleta e Bolsa-Técnico.
Representação 045/16
Solicitação: às Escolas do município de Ubá 
informando e incentivando a participação na 15ª 
Edição do Prêmio Escola Voluntária.

VEREADORES RAFAEL FAÊDA E PASTOR 
DARCI PIRES

Requerimento 158/16
Solicitação: ao Prefeito, a reforma da ponte localizada 
entre o Aeroporto e o antigo Armazém Peixoto, a 
pedido dos moradores. O presente pedido reitera a 
Indicação nº 164/16 de autoria do edil Pastor Darci.

VEREADOR CÉLIO BOTARO
Indicação 237/16
Solicitação: ao Prefeito, a construção de dois quebra-
molas na Rua Elias Antônio Laud, entre os Bairros da 
Luz e Ponte Preta, sendo um em frente à Igreja Católica 
e o outro próximo ao nº 847, a pedido dos moradores.
Indicação 238/16
Solicitação: ao Prefeito, a instalação de uma placa de 
ponto de ônibus em frente ao nº 847 da Rua Elias 
Antônio Laud, Bairro Ponte Preta, a pedido dos 
moradores.
Requerimento 167/16
Solicitação: ao Prefeito, a limpeza geral e capina das 
margens da Rua Elias Antônio Laud, que liga os 
Bairros da luz e Ponte Preta, a pedido dos moradores. 
O presente pedido reitera o Requerimento nº 132/16 de 
mesma autoria.

VEREADOR PASTOR DARCI PIRES
Moção de Congratulações e Aplausos 038/16
Endereçada: ao Sr. Avelino da Cruz Ferreira, pelos 
relevantes serviços prestados à comunidade ubaense.

VEREADOR OSWALDO PEIXOTO 
Indicação 233/16
Solicitação: ao Prefeito, a construção de um 
complemento de rede de captação de águas pluviais do 
trecho compreendido da Av. Cel. Júlio Soares até o 
morro do Mangueiras, a pedido dos moradores.
Moção de Pesar 039/16
Em razão: do falecimento da Sra. Maria Teixeira 
Zonta, ocorrido recentemente.
Moção de Pesar 040/16
Em razão: do falecimento do Ex-Vereador Renato 
Costa, ocorrido recentemente.

VEREADOR RAFAEL FAÊDA DE FREITAS
Indicação 234/16 
Solicitação: ao Prefeito, o desentupimento de dois 
bueiros em frente ao nº 205 da Rua Sete Lagoas, Bairro 
Santana, a pedido dos moradores.
Indicação 235/16 
Solicitação: ao Prefeito, o nivelamento e o 
cascalhamento da Rua Maria José Pereira Campos, no 
Bairro Mangueira Rural, a pedido dos moradores.
Indicação 236/16 
Solicitação: ao Prefeito, o recapeamento asfáltico da 
Rua Corina Campos Coelho, Bairro Jardim Élida, a 
pedido dos moradores.
Requerimento 166/16
Solicitação: ao Prefeito, o calçamento da Rua 
Reginaldo Francisco Coelho, Bairro Jardim Élida, a 
pedido dos moradores. O presente pedido reitera o 

Requerimento nº 138/16 de autoria do Vereador Carlos 
da Silva Rufato.

VEREADORA ROSÂNGELA ALFENAS
Indicação 239/16
Solicitação: ao Prefeito, uma urgente operação tapa-
buracos na Rua Frei Cornélio, Bairro Laurindo de 
Castro, nesta cidade.
Moção de Pesar 041/16
Em razão: pelo repentino falecimento do Dr. HÉSIO 
MAGRI DE LACERDA, ocorrido neste último fim de 
semana, causando consternação e perplexidade em 
toda a comunidade ubaense.
Moção de Pesar 042/16
Em razão: do falecimento do Sr. ROBERT DE 
OLIVEIRA TREVIZANO, ocorrido repentinamente 
nesta cidade, no dia 06 de junho de 2016, causando 
grande comoção na comunidade ubaense, onde o 
muito estimado “Betinho” e sua família usufruía de 
grande estima,  respeito e amizade.

VEREADOR CARLOS DA SILVA RUFATO
Requerimento 170/16
Solicitação: ao Prefeito, cópia ao Sr. Nelson Parma, 
indicando-lhe a necessidade de se continuar as obras 
de manilhamento do Loteamento Miquelina até o 
Córrego do Bairro Santa Bernadete, com o objetivo 
aprimorar o escoamento das águas pluviais daquela 
localidade, a pedido dos moradores. O presente pedido 
reitera o Requerimento nº 01/2014 de mesma autoria.
Requerimento 171/16
Solicitação: ao Prefeito, indicando-lhe a necessidade 
de realizar a substituição e conserto das manilhas 
quebradas do Córrego do Bairro Santa Bernadete, em 
razão de estarem gerando muitos transtornos aos 
moradores. O presente pedido reitera a Indicação nº 
114/2013 de mesma autoria.
Moção de Pesar 046/16
Pelo Falecimento: do Sr. Antônio Batista de Oliveira, 
car inhosamente  conhecido como “Toninho 
Sapateiro”, ocorrido no dia 19 de junho.

VEREADOR PASTOR DARCI PIRES
Indicação 242/16
Solicitação: ao Prefeito, a construção de dois redutores 
de velocidades na Av. Olegário Maciel, Bairro 
Industrial, especificamente um em frente ao ESF 
(Estratégia da Saúde da Família) e outro em frente à 
UEMG (Universidade do Estado de Minas Gerais), a 
pedido dos moradores.
Indicação 243/16
Solicitação: ao Prefeito, a realização de estudos que 
possibilitem a interligação entre a Av. Brasil, do Bairro 
Waldemar de Castro, até a Rua Luizinha Pacheco, do 
Bairro Louriçal, com o intuito de aprimorar o fluxo de 
veículos na região, a pedido dos moradores.
Requerimento 172/16
Solicitação: ao Prefeito, o calçamento da Rua 
Reginaldo Francisco Coelho, no Bairro Jardim Élida, a 
pedido dos moradores. O presente pedido reitera o 
Requerimento nº 166/16 de autoria do Edil Rafael 
Faeda de Freitas.
Requerimento 173/16
Solicitação: ao Prefeito, que remeta a esta Casa os 
motivos que  justificam a cobrança de R$ 39,00 para 
aqueles que solicitam a licença para o uso das vagas de 
estacionamento destinadas aos idosos e porque ainda 
não há fiscalização dedicada a este propósito.
Moção de Congratulações e Aplausos 044/16
Endereçada: ao Pastor Lucas Luis, pelos relevantes 
serviços prestados à comunidade ubaense.

VEREADOR JOSÉ ALVES GERMANO
Indicação 241/16
Solicitação: a realização de estudos que possibilitem a 
pintura de uma faixa exclusiva para motocicletas em 
frente aos semáforos do município de Ubá, a pedido 
dos munícipes.

VEREADOR RAFAEL FAÊDA DE FREITAS
Indicação 244/16 
Solicitação: ao Prefeito, bem como à Defesa Civil de 
Ubá e à Secretaria de Ambiente e Mobilidade Urbana 
Municipal, solicitando que seja realizada a poda de 
uma árvore dentro da propriedade do Sr. José Antônio 
Freitas Neto, morador da Rua Santa Luzia, nº 191, do 
Bairro Louriçal, em razão de sua família não prover de 
meios necessários para o corte da mesma.
Requerimento 176/16
Solicitação: ao Prefeito, com cópia à Secretaria 
Municipal de Obras, solicitando-lhe que determine ao 
setor municipal competente, a recolocação dos 
bloquetes e a restauração de parte da Rua José Osório 
Pereira, no Bairro Bom Pastor, a pedido dos 
moradores. O presente pedido reitera o Requerimento 
nº 066/2016 de mesma autoria.

VEREADORA ROSÂNGELA ALFENAS
Requerimento 174/16
Solicitação: ao Prefeito, a necessidade de uma 
melhoria na estrada que dá acesso ao Distrito de 
Miragaia, com a limpeza em suas margens, inclusive 
com um roçado da vegetação que em vários pontos já 
avança sobre a estrada, colocando em risco a 
segurança de pessoas e danificando os veículos. O 
presente pedido reitera a Indicação nº 092/14 de 
mesma autoria.
Requerimento 175/16
Solicitação: ao Prefeito, Senhor Secretário Municipal 
de Saúde, Thiago de Castro, solicitando a V.S.ª que 
forneça a esta Câmara Municipal, no prazo de 15 dias 
(art. 56, parágrafo único da Lei Orgânica Ubaense), o 
teto estabelecido para Ubá e a relação discriminada do 
rateio por prestador, dos valores repassados pela 
União/Estado e, se houve, complementação 
Municipal, do PPI – Programação Pactuada e 
Integrada, relativamente ao exercício de 2016.
Moção de Congratulações e Aplausos 045/16

Endereçada: ao jovem ubaense Isaque Franca Dutra, 
por sua recente graduação no MIT – Massachusetts 
Institute Of Technology.

VEREADOR SAMUEL GAZOLLA LIMA
Indicação 240/16
Solicitação: ao Prefeito, o recapeamento asfáltico da 
avenida principal do Distrito de Diamante, a pedido 
dos moradores.
Requerimento 168/16
Solicitação: ao Prefeito, sugerindo-lhe a realização de 
estudos para viabilizar o comércio de artesanato na 
Praça São Januário. O presente pedido reitera, 
parcialmente, a Indicação nº 208/16 do edil Carlos da 
Silva Rufato.
Requerimento 169/16
Sol ic i t ação :  à  Mesa  Di re to ra  para  apo ia r 
institucionalmente, nos termos da Lei Municipal nº 
2.736/1997, uma Sessão Solene para a comemoração 
do dia da Consciência Negra, a ser agendada para o 
mês de novembro nesta Casa Legislativa, em parceria 
com a  Associação  Cul tura l  de  Combate  a 
Discriminação Racial - Solano Trindade.  
Moção de Congratulações e Aplausos 043/16
Endereçada: ao Sr. Ademir da Fonseca Firmiano, 
afetuosamente conhecido pela alcunha de “Ademir do 
Tanquinho”, por seus relevantes serviços sociais 
prestados à comunidade ubaense.

VEREADOR VINÍCIUS SAMÔR
Projeto de Lei 062/16
Objeto: Dispõe sobre a criação do programa de 
incentivo aos Polos de Economia Criativa (PEC) – 
Distritos Criativos no Município de Ubá.

VEREADOR CARLOS DA SILVA RUFATO
Indicação 251/16
Solicitação: ao Prefeito, a instalação de um poste de 
iluminação pública, com luminária, no final da Rua 
Professor Oséias Maranhão, especificamente em 
frente ao nº 707, no Bairro Cibraci, a pedido dos 
moradores.
Indicação 258/16
Solicitação: ao Prefeito, estudos que viabilizem a 
criação de uma vaga destinada ao estacionamento de 
camionetes, que realizam fretes, na Av. Olegário 
Maciel, nas proximidades da Caixa Econômica 
Federal, a pedido dos motoristas.
Moção de Congratulações e Aplausos 048/16
Endereçada: à Escola Municipal Nossa Senhora 
Aparecida, por seus 50 anos de criação.

VEREADOR CÉLIO BOTARO
Representação 048/16
Solicitação: ao Coordenador do DER Regional Ubá, 
Sr. Célio Moreira da Silva, a realização de estudos que 
promovam a instalação de um quebra-mola em frente à 
Chácara Santana, na Rodovia Ubá-Guidoval, a pedido 
dos moradores.
Representação 049/16
Solicitação: ao Coordenador do DER Regional Ubá, 
Sr. Célio Moreira da Silva, solicitando-lhe a realização 
de estudos que promovam a instalação de dois quebra- 
molas na Rodovia Ubá-Guidoval, sendo um nas 
proximidades do trevo de acesso ao Aeroporto e outro 
ao Campo do Santo Antônio, a pedido dos moradores.

VEREADOR PASTOR DARCI PIRES
Indicação 260/16
Solicitação: ao Prefeito, a realização de estudos 
técnicos que promovam a parceria entre a Prefeitura de 
Ubá e a empresa COHAB (Companhia de habitação do 
estado de Minas Gerais), com o objetivo de possibilitar 
a construção de 300 casas populares em área adequada 
do município.

VEREADOR OSWALDO PEIXOTO
Requerimento 177/16
Solicitação: ao Prefeito, informar a esta Casa de Leis, o 
nome dos sócios proprietários da empresa D & L, que 
prestou serviços durante um período para a Prefeitura 
de Ubá, bem como o endereço da referida empresa.

VEREADOR RAFAEL FAEDA DE FREITAS
Indicação 245/16 
Solicitação: ao Prefeito, a pintura de três de faixas de 
pedestres ao longo da Rua Capitão Teixeira Pinto, no 
Bairro Inês Groppo, a pedido dos moradores.
Indicação 246/16 
Solicitação: ao Prefeito, o conserto do tampão da 
tubulação de esgoto no final da Rua Major Tito César, 
que está afundando, no Bairro Bom Pastor, a pedido 
dos moradores.
Indicação 247/16 
Solicitação: ao Prefeito, a substituição da lâmpada do 
poste de iluminação pública, situado na Rua Virgilio 
Maia Neves, em frente ao nº 112, no Bairro Agroceres, 
a pedido dos moradores.
Indicação 248/16 
Solicitação: ao Prefeito, a capina e limpeza geral no 
final da Rua Virgilio Maia Neves, após o banco de 
alimentos, no Bairro Agroceres, a pedido dos 
moradores.
Indicação 249/16 
Solicitação: ao Prefeito, o patrolamento e o 
cascalhamento do final da Rua Virgilio Maia Neves, 
após o banco de alimentos, no Bairro Agroceres, a 
pedido dos moradores.
Indicação 250/16 
Solicitação: ao Prefeito, o patrolamento e o 
cascalhamento das três ruas, ainda sem denominação 
oficial, que estão localizadas à direita da Rua Guerino 
Péron, principal via do Bairro Cristal, a pedido dos 
moradores.
Indicação 252/16 
Solicitação: ao Prefeito, a construção de um redutor de 
velocidade em frente ao nº 638 da Rua Cel. Otaviano 
da Rocha, do Bairro São Domingos, bem como a 
pintura de duas faixas de pedestres, sendo a primeira 

em frente ao nº 680 e outra ao nº 595, a pedido dos 
moradores e pais de alunos.
Representação 047/16
Solicitação: ao Sr. Gerente da Concessionária 
COPASA Ubá, Leandro Borges da Cruz, a gentileza de 
verificar o vazamento de água em frente ao nº 112 da 
Rua Virgilio Neves, no Bairro Agroceres, a pedido dos 
moradores.
Representação 050/16
Solicitação: ao Ten. Cel. do 21° BPMMG, Lúcio Mauro 
Campos Silva, solicitando-lhe a gentileza de 
disponibilizar uma viatura, com giroflex ligado, e 
alguns policiais militares na Praça Guido Marliere, nos 
moldes do que ocorre na Praça da Independência, a 
pedido dos munícipes.
Moção de Congratulações e Aplausos 049/16
Endereçada: à equipe do SAMU Ubá, pelos destacáveis 
serviços prestados à comunidade ubaense.

VEREADOR ROSÂNGELA ALFENAS
Indicação 261/16
Solicitação: ao Prefeito, a realização de uma operação 
tapa-buracos na Av. Dico Teixeira, no Bairro Dico 
Teixeira, nesta cidade.
Indicação 262/16
Solicitação: ao Prefeito, a realização de uma operação 
tapa-buracos na Av. Dr. Domingos Peluso, nas 
proximidades do acesso ao condomínio Alves do Valle 
e do Mangueiras Country Club, nesta cidade.
Indicação 263/16
Solicitação: ao Prefeito, a realização de pavimentação 
da rua José Carlos Pedreira, Povoado da Ligação, nesta 
cidade.

VEREADOR SAMUEL GAZOLLA LIMA
Indicação 259/16 
Solicitação: ao Prefeito, para encaminhar à Câmara 
Municipal de Ubá, proposta para regulamentar o Plano 
Diretor do município, principalmente em relação à 
Criação de Unidades de Conservação de Uso 
Sustentável e Proteção Integral, que possui uma 
relevância muito grande para garantir uma melhor 
qualidade ambiental à população da cidade, à 
preservação de nossos mananciais de abastecimento de 
água e à proteção da fauna e da flora remanescentes.
Representação 046/16
Solicitação: ao Coordenador do DER Regional Ubá, Sr. 
Célio Moreira da Silva, a gentileza de promover a 
capina e limpeza geral em toda a extensão da rodovia 
entre o Trevo do Bairro Santa Edwiges e o Bairro José 
Cavaliere (Tanquinho), a pedido dos moradores.

VEREADORES OSWALDO PEIXOTO, 
ROSÂNGELA ALFENAS, PASTOR DARCI e 

RAFAEL FAÊDA
Moção de Congratulações e Aplausos 047/16
Endereçada: ao 21º Batalhão de Policia Militar, pela 
solenidade de comemoração dos 241 anos da Polícia 
Militar.
E  P R O P O S I Ç Õ E S  S U G E R I D A S  P E L O S 
VEREADORES DA CÂMARA DA MELHOR 
IDADE.

VEREADOR CARLOS DA SILVA RUFATO
Indicação 264/16
Solicitação: ao Prefeito, a construção de um bueiro em 
frente à Casa de Oração (Igreja São Sebastião), 
localizada na Av. Juscelino Kubitschek, no Bairro 
Santana, a pedido dos fiéis e moradores.
Requerimento 180/16
Solicitação: ao Prefeito, o asfaltamento da Rua 
Francisco Andre de Araújo, Bairro Beira Linha, a 
pedido dos moradores. O presente pedido reitera, 
parcialmente, o Requerimento nº 157/14 de mesma 
autoria.
Requerimento 181/16
Solicitação: ao Prefeito, como ao Ilmo. Sr. Edmar 
Pereira Lopes, Diretor da 38ª Superintendência 
Regional de Ensino, solicitando-lhes que viabilizem a 
reforma do muro de proteção do manilhamento 
localizado dentro da Escola Deputado Carlos Peixoto 
Filho, Polivalente. O presente pedido reitera, 
parcialmente, a Indicação nº 108/14 de mesma autoria.
Requerimento 182/16
Solicitação: ao Prefeito, a realização de calçamento e a 
instalação de rede de esgoto na Rua Agostinho 
Guiducci, Bairro Industrial, a pedido dos moradores. O 
presente pedido reitera o Requerimento nº 317/15 de 
mesma autoria.

VEREADOR CÉLIO BOTARO
Representação 052/16
Solicitação: ao Deputado Dirceu dos Santos Ribeiro, 
para que proceda em injunções necessárias junto aos 
órgãos competentes, visando à aquisição de recursos 
para a construção ou até mesmo a compra de uma sede 
própria para o funcionamento da Delegacia de 
Segurança Pública.

VEREADOR OSWALDO PEIXOTO
Moção de Pesar 051/16
Pelo falecimento: da Sra. Maria Luiza Vieira, ocorrido 
recentemente.

VEREADOR RAFAEL FAEDA DE FREITAS
Indicação 265/16 
Solicitação: ao Prefeito, o asfaltamento da Av. “A”, 
próxima à ponte de acesso ao Fórum, no Bairro Santa 
Edwiges II, a pedido dos moradores.
Representação 051/16
Solicitação: ao Ten. Cel. do 21° BPMMG, Lúcio Mauro 
Campos Silva, solicitando-lhe a gentileza de verificar, 
quanto à legalidade, o estacionamento frequente de 
carros na calçada da Rua Monsenhor Paiva Campos, 
em frente à Clínica Olhos – Dr. Paulo Larocca, no 
centro da cidade.
Moção de Congratulações e Aplausos 052/16
Endereçada: à Sra. Edna Lúcia Pinto de Abreu, 
servidora desta Casa de Leis, por seus 27 anos de 
destacáveis serviços prestados.

VEREADOR ROSÂNGELA ALFENAS
Moção de Pesar 050/16
Pelo falecimento: da estimada Sra. Missionária Wanda 
Smatavicius, esposa do Vereador Pastor Darci, ocorrido 
recentemente.
VEREADOR SAMUEL GAZOLLA LIMA 
Requerimento 183/16 
Solicitação: ao Prefeito, para fomentar e criar espaço 
permanente, preferencialmente nas praças públicas, 
local para realização comércio de ECONOMIA 
POPULAR SOLIDÁRIA, especificamente para 
comércio de ARTESANATO e produtos preparados da 
AGRICULTURA FAMILIAR, como doces em 
compotas, biscoitos, etc.

VEREADOR CARLOS DA SILVA RUFATO
Requerimento 184/16
Solicitação: ao responsável pela Divisão de Trânsito e 
Transporte Público, Sr. Renato Lúcio Andrade 
Cantarino, para comparecer a uma reunião ordinária, 
previamente agendada, para discorrer sobre o trânsito, 
licenças para o estacionamento de veículos de idosos na 
cidade e entre outros assuntos de grande relevância à 
comunidade ubaense.
Moção de Pesar 056/16
pelo falecimento do Sr. Geraldo Magela Azevedo, 
ocorrido recentemente.

VEREADOR CÉLIO BOTARO
Indicação 266/16
Solicitação: ao Prefeito, a urgente realização de 
patrolamento e cascalhamento das estradas vicinais de 
toda Zona Rural do município. 

VEREADOR PASTOR DARCI PIRES
Requerimento 185/16
Solicitação: ao Prefeito, a reconstrução da cerca do 
Posto de Saúde do Bairro Pires da Luz, bem como a 
necessidade de vigilantes no mesmo, a pedido dos 
moradores. O presente pedido reitera o Requerimento 
nº 079/16 de mesma autoria, e, parcialmente, a 
Indicação nº 258/15 de autoria do edil Rafael Faeda de 
Freitas.
Requerimento 186/16
Solicitação: ao Prefeito, para que remeta a esta Casa de 
Leis, um Projeto de Lei no sentido de que o município 
de Ubá, conceda isenção tributária absoluta aos 
templos religiosos que possuam sede própria e às 
entidades sociais de Ubá.
Moção de Congratulações e Aplausos 055/16
Ao Sr. Sargento PM Geremias Pereira, por seus 
relevantes serviços prestados à comunidade ubaense.

VEREADOR OSWALDO PEIXOTO
Moção de Pesar 053/16
Pelo falecimento do Sr. José Cláudio Valente, ocorrido 
recentemente.
Moção de Congratulações e Aplausos 054/16
A toda equipe do Centro de Atenção Psicossocial 
Álcool e Outras Drogas, CAPS AD III, pelos relevantes 
serviços prestados.

VEREADOR RAFAEL FAÊDA DE FREITAS
Requerimento 187/16 
Solicitação: ao Prefeito, remeta a esta Casa de Leis a 
seguinte informação: os motivos que justificam a 
reforma do piso da calçada na Travessa Frei Pedro, ao 
lado da Paróquia São Januário.

VEREADOR VINÍCIUS SAMÔR
Representação 053/16
Solicitação: ao Governo de Minas Gerais, solicitando a 
inclusão do município de Ubá no Cineminas.
Representação 054/16
Solicitação: ao Governo de Minas Gerais solicitando a 
inclusão do município de Ubá no projeto Reciclando 
Oportunidades – Gerando Trabalho e Renda, inclusão 
socioprodutiva de catadores de materiais recicláveis.
Representação 055/16
Solicitação: às entidades sociais, associações de 
moradores, escolas públicas, igrejas e Secretarias de 
Saúde e Desenvolvimento Social, informando a 
abertura de inscrições para o Curso SUPERA - 
"Sis tema para Detecção do Uso Abusivo e 
D e p e n d ê n c i a  d e  S u b s t â n c i a s  P s i c o a t i v a s :  
Encaminhamento, Intervenção Breve, Reinserção 
Social e Acompanhamento".

VEREADOR CARLOS DA SILVA RUFATO
Indicação nº 267/16, ao Sr. Prefeito de Ubá, indicando-
lhe junto aos setores municipais competentes, a urgente 
construção da rede de esgoto, rede de águas pluviais e 
calçamento na Comunidade Córrego Santana II (na 
rodovia sentido para a cidade de Guidoval), onde há 
muitas residências e que não contam com infraestrutura 
adequada, a pedido dos moradores.
Requerimento nº 188/16, ao Sr. Prefeito de Ubá, 
indicando-lhe junto aos setores municipais 
competentes, a urgente construção da rede de esgoto, 
rede de águas pluviais e calçamento para as Ruas Maria 
do Carmo Sperandio, Mariana Sperandio e João 
Sperandio, na Comunidade Córrego Santana I, a pedido 
dos moradores.
Representação nº 056/16, ao Sr. Gerente da 
Concessionária COPASA Ubá, Leandro Borges da 
Cruz, solicitando-lhe a gentileza de providenciar a 
urgente construção da rede de água nas Ruas Maria do 
Carmo Sperandio e  Mariana Sperandio,  na 
Comunidade Córrego Santana I (Mangueira Rural), 
visando a atender cerca de sete residências, com uma 
extensão aproximada de 120 metros, a pedido dos 
moradores.
Representação nº 057/16, ao Sr. Gerente da 
Concessionária COPASA Ubá, Leandro Borges da 
Cruz, solicitando-lhe a gentileza de providenciar a 
urgente instalação da rede de água na Comunidade 
Córrego Santana II (na rodovia sentido cidade de 

Guidoval), a pedido dos moradores.
Moção de Pesar nº 058/16, pelo falecimento do Senhor 
José Luiz Soares.
Moção de Pesar nº 059/16, pelo falecimento de Cláudia 
dos Santos Paiva.
Moção de Pesar nº 060/16, pelo falecimento da Senhora 
Terezinha de Souza.

VEREADOR PASTOR DARCI PIRES
Moção de Congratulações e Aplausos nº 057/16, ao Sr. 
Reverendo Francisco José, por seus relevantes serviços 
prestados à comunidade ubaense.

VEREADOR RAFAEL FAÊDA DE FREITAS
Moção de Congratulações e Aplausos nº 058/16, ao Sr. 
Gerson Gomes Pereira, Servidor desta Casa de Leis, 
por seus 27 anos de destacáveis serviços prestados.

VEREADOR SAMUEL GAZOLLA LIMA
Indicação nº 268/16, ao Sr. Prefeito, a urgente 
realização de capina e limpeza geral de todos os 
logradouros públicos do Bairro Tanquinho, a pedido 
dos moradores.

VEREADOR CARLOS DA SILVA RUFATO
Indicação 269/16
Solicitação: ao Prefeito, para que providencie a 
construção de um redutor de velocidade em frente à 
Associação de Moradores do Bairro Cibraci, a pedido 
da referida associação e dos moradores.
Indicação 270/16
Solicitação: ao Prefeito, para que providencie 
melhorias na sinalização da Av. Comendador Jacinto 
Soares de Sousa Lima, Centro, em particular nas 
seguintes.
Moção de Pesar 063/16
pelo falecimento da estimada Sra. Maria da Conceição 
Guimarães Ferrari, que faleceu no dia 07 do corrente 
mês, aos 88 anos.

VEREADOR CÉLIO BOTARO
Requerimento 191/16
Solicitação: ao Prefeito, para que providencie a 
realização de calçamento na Rua Artur Rosa de Toledo, 
no Distrito de Diamante, a pedido dos moradores. O 
presente pedido reitera, parcialmente, o Requerimento 
nº 296/15 de mesma autoria.
Requerimento 192/16
Solicitação: ao Prefeito, para que providencie o 
asfaltamento da Rua Tereza Casagrande, Bairro 
Concórdia, a pedido dos moradores. O presente pedido 
reitera o Requerimento nº 134/16 de mesma autoria.

VEREADOR PASTOR DARCI PIRES
Moção de Congratulações e Aplausos 061/16
Endereçada: ao Sr. Cristiano Guimarães, pela criação 
do projeto social Setoca de Musicalização Infantil.
Moção de Congratulações e Aplausos 064/16
Endereçada: ao Sr. Pastor Gilmar Cardoso, por seu 
louvável trabalho junto aos dependentes químicos do 
Morro do Querosene e adjacências.

VEREADOR JOSÉ ALVES GERMANO
Requerimento 189/16
Solicitação: ao Prefeito, para que providencie a 
instalação de uma cobertura e bancos em frente à 
Capela do Velório Municipal (parte baixa), para 
proporcionar  maior  confor to  aos  usuár ios , 
principalmente em dias de chuva e calor forte. O 
presente pedido reitera o Requerimento nº 130/16 de 
mesma autoria.
Requerimento 190/16
Solicitação: ao Prefeito, para que providencie a 
construção de uma passarela com corrimão para 
pedestres nas laterais da ponte da Rua Nossa Senhora 
Aparecida, que liga o Bairro Industrial ao Inês Groppo, 
a pedido dos moradores. O presente pedido reitera o 
Requerimento nº 129/16 de mesma autoria.
Representação 058/16
Solicitação: ao Sr. Célio Moreira da Silva, Coordenador 
do DER-MG Regional Ubá, a gentileza de realizar 
estudos que providenciem a construção de três 
redutores de velocidade próximos ao KM 01 do trevo 
das cidades Ubá-Rodeiro-Guidoval, a pedido dos 
moradores.

VEREADOR RAFAEL FAÊDA DE FREITAS
Indicação 274/16 
Solicitação: ao Prefeito, para que realize estudos que 
permitam o retorno da mão dupla no trânsito de trecho 
da Rua Major Tito Cesar, entre o Hospital São Vicente 
de Paulo até ao encontro da Rua Dulce, a pedido dos 
moradores.
VEREADORES RAFAEL FAÊDA DE FREITAS 

E CARLOS RUFATO
Moção de Congratulações e Aplausos 062/16
Endereçada: à Sra. Karla Maria Sartori, servidora desta 
Casa de Leis, por seus 28 anos de destacáveis serviços 
prestados

PROPOSIÇÕES SUGERIDAS PELOS 
MORADORES DO BAIRRO SÃO JOÃO 

(CÂMARA NAS COMUNIDADES)
Indicação 271/16
Solicitação: ao Prefeito, para que providencie a 
manutenção das manilhas de esgoto no Bairro São 
João, em particular com relação ao esgoto que desce da 
parte alta até a Rua Alberto Rodrigues Baião, a pedido 
dos moradores.
Indicação 272/16
Solicitação: ao Prefeito, para que realize estudos que 
proporcionam a mão dupla na Rua Major Carneiro, 
próxima ao Supermercado Salles, até a Rua Vereador 
Albino de Souza, na Vila Franel, a pedido dos 
moradores.
Indicação 273/16
Solicitação: ao Prefeito, para que providencie o 
cascalhamento da calçada da Rua Major Carneiro, no 
Bairro São João, que é de terra e está provocando a 
queda de pessoas, especialmente em períodos de 
chuvas, a pedido dos moradores.

Indicação 276/16
Solicitação: ao Prefeito, para que possibilite o 
atendimento de médicos no Posto de Saúde, do Bairro 
São João, com maior frequência e disponibilidade de 
fichas, a pedido dos moradores.
Indicação 277/16
Solicitação: ao Prefeito, para que possibilite a capina e 
limpeza geral nas ruas e bueiros do Bairro São João, a 
pedido dos moradores.
Indicação 278/16
Solicitação: ao Prefeito, para que providencie a 
passagem do carro fumacê em todas as ruas do Bairro 
São João, devido ao grande número de mosquitos 
Aedes aegypti naquela localidade, a pedido dos 
moradores.
Representação 059/16
Solicitação: ao 21º BPMMG, na pessoa do Sr. Ten. Cel. 
PM Lúcio Mauro Campos Silva, para que providencie 
maior frequência de patrulhamento policial no Bairro 
São João, pelo menos uma vez por dia, visando a coibir 
práticas ilícitas e garantir maior segurança aos 
moradores.

VEREADOR CÉLIO BOTARO
Requerimento 194/16
Solicitação: ao Prefeito, o asfaltamento das Ruas 
Orlando Gazolla, Antônio Raimundo, Manoel Emidio 
da Costa e José Jacinto Vieira, no Bairro São José, a 
pedido dos moradores. O presente pedido reitera o 
Requerimento nº 039/15 de mesma autoria.

VEREADOR PASTOR DARCI PIRES
Indicação 275/16
Solicitação: ao Prefeito, realize a construção de um 
redutor de velocidade em frente à Piva Materiais de 
Construção, na Av. José Resende Brando, Bairro Bom 
Pastor, a pedido dos moradores.

VEREADOR RAFAEL FAÊDA DE FREITAS
Indicação 279/16 
Solicitação: ao Prefeito, realize o termino da obra 
iniciada na Rua Demóstenes Martins, no Bairro 
Eldorado, a pedido dos moradores.
Requerimento 195/16
Solicitação: ao Prefeito, realize o nivelamento da 
pavimentação e os três tampões localizados no 
cruzamento entre a Av. José Resende Brando e Rua 
Lions, no Bairro Bom Pastor, a pedido dos moradores. 
O presente pedido reitera, parcialmente, a Indicação nº 
169/16 de mesma autoria.

VEREADORES CARLOS RUFATO E 
OSWALDO PEIXOTO

Moção de Pesar 064/16
Pelo falecimento do Sr. Elcio Doriguetto, ocorrido 
recentemente.

PROPOSIÇÃO SUGERIDA PELOS 
MORADORES DA RUA CEL. JÚLIO SOARES, 

RECEBIDA POR E-MAIL
Requerimento 193/16
Solicitação: ao Prefeito, remeta a esta Casa, de forma 
técnica, esclarecimentos que justifiquem a alteração 
para mão dupla na Av. Cel. Júlio Soares até o início da 
Av. Fioravante Dutra, a pedido dos moradores.

VEREADOR CARLOS DA SILVA RUFATO
Indicação 281/16
Solicitação: ao Prefeito, realize a pintura de uma faixa 
de pedestres em frente à Escola Municipal Governador 
Ozanam Coelho, na Praça Francisco Parma, do Bairro 
Coparma, visando a facilitar a passagem de alunos, pais 
e moradores.
Indicação 282/16
Solicitação: ao Prefeito, realize a pintura de uma faixa 
de pedestres em frente à quadra poliesportiva da Escola 
Estadual Deputado Carlos Peixoto Filho (Polivalente), 
visando a facilitar a passagem de alunos, pais e 
moradores.
Indicação 284/16
Solicitação: ao Prefeito, realize a recomposição 
asfáltica da Rua Coimbra, no Residencial São José, 
bem como uma operação tapa-buracos nos demais 
logradouros do mesmo, a pedido dos moradores.
Indicação 286/16
Solicitação: ao Prefeito, realize o patrolamento e 
cascalhamento na rua localizada à direta da subestação 
de energia da ENERGISA, na rodovia Ubá sentido 
Guidoval, a pedido dos moradores.
Requerimento 196/16
Solicitação: ao Prefeito, realize a pintura de faixa de 
pedestres e a construção de um redutor de velocidade na 
Rua José Augusto Marcos, em frente à Escola 
Municipal Nossa Senhora Aparecida, Bairro Meu 
Sonho, a pedido de sua Diretora. O presente pedido 
reitera, parcialmente, a Indicação nº 235/13 de autoria 
do edil Jorge Custodio Gervasio.
Requerimento 197/16
Solicitação: ao Prefeito, realize a pintura de uma faixa 
de pedestres na Av. Olegário Maciel, próximo ao 
cruzamento com a Rua Gualberto de Melo, no Bairro 
Santa Bernadete, a pedido dos moradores. O presente 
pedido reitera a Indicação nº 278/15 de mesma autoria.
Requerimento 199/16
Solicitação: ao Prefeito, realize a recuperação do 
calçamento e dos meios-fios na Rua Alberto Ferreira 
Costa, Bairro Santa Bernadete, que foram avariados 
após as recorrentes chuvas. O presente pedido reitera a 
Indicação nº 290/15 de mesma autoria.
Requerimento 200/16
Solicitação: ao Prefeito, realize o patrolamento e o 
cascalhamento da Rua Joaquim José da Silva, após o 
Núcleo do Câncer, a pedido dos moradores. O presente 
pedido reitera, parcialmente, a Indicação nº 201/16 de 
mesma autoria.

Proposições do dia  06/06/2016

Proposições do dia 13/06/2016

Proposições do dia  20/06/2016

Proposições do dia 27/06/2016

Proposições do dia 04/07/2016

Proposições do dia 01/08/2016

Proposições do dia 11/07/2016

Proposições do dia 08/08/2016

Proposições do dia 15/08/2016

Proposições do dia 22/08/2016

22/08/2016 - continua na próxima edição


