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Comissão de Saúde se 
reúne com Secretaria Municipal

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS É APROVADA NA CÂMARA

Vereadores avaliam os primeiros 
seis meses desta legislatura

“Nós vereadores trabalhamos 

muito pela população de Ubá nesse 

primeiro período legislativo e os 

resultados já estão surgindo, o que 

renova os nossos ânimos para continuarmos esse 

trabalho por mais seis meses, e até o fim do nosso 

mandato. Tenho a certeza de que as coisas vão 

seguir fluindo sempre para melhor. ”

Alexandre de Barros Mendes

“Terminamos esse período, mas 

ainda são muitos os trabalhos que 

precisam ser realizados no nosso 

município. Cabe a nós, vereadores, 

representarmos a população, buscando melhorias 

na saúde, educação, meio ambiente, segurança, 

transporte público para que possamos ter uma 

cidade melhor para vivermos. ”

Antero Gomes de Aguiar

“Somos muito gratos por todas as 

conquistas, pois sabemos que todas 

vão beneficiar a população. As 

C o m i s s õ e s  f o r a m  m u i t o 

participativas, o que nos permitiu realizar tudo o 

que planejamos para o período. É com grande 

alegria que estamos encerrando esse primeiro 

semestre, já visualizando os próximos que 

virão.” Darci Pires da Silva

“Chegamos ao fim do primeiro 

semestre legislativo com a sensação 

de dever cumprido, pois pudemos 

concretizar muitas ações; mas 

também, com a certeza de ainda temos muito que 

fazer pela comunidade. E a população pode ter 

certeza que vamos continuar trabalhando para 

vencer todos os desafios que virão. ”

Edeir Pacheco

“O semestre que passou foi o início 

de um grande trabalho e vamos 

continuar, dia-a-dia, batalhando para 

que os ubaenses tenham uma cidade 

melhor. Continuaremos buscando melhores 

condições de saúde, bem-estar, esporte e 

educação para alavanca a comunidade. Há muito 

trabalho pela frente.”

Gilson Fazolla Filgueiras

“Eu não vou me sentir com dever 

cumprido enquanto a população 

estiver sofrendo com a precariedade 

da saúde, com a falta da segurança 

pública, com a educação deficitária. Ainda há 

muito que fazer pela cidade. Eu quero que os 

problemas sejam resolvidos e o meu empenho é 

em cima disso! ”

Jane Lacerda

“Os vereadores estão trabalhando 

bastante, e a sensação que fica desse 

primeiro semestre é de dever 

cumpr ido .  A c idade  vem se 

desenvolvendo e com certeza muita coisa ainda 

precisa se feita. Mas, vamos continuar nosso 

trabalho junto com o Executivo para que os 

ubaenses tenham uma cidade ainda melhor. ”

Jorge Custódio Gervásio

“O primeiro semestre foi muito 

importante. Com a renovação da 

Câmara, os ubaenses ficaram na 

expectativa sobre a nossa atuação. 

Tivemos a chance de mostrar nosso empenho e 

adquirir aprendizados que, certamente, vão 

ajudar a melhorar ainda mais o nosso trabalho ao 

longo do mandato. ”

José Roberto Filgueiras

“O semestre foi muito produtivo, e 

tenho certeza que lutaremos 

incansavelmente para darmos mais 

dignidade aos cidadãos. Os distritos 

como Ubari, Diamante e Miragaia precisam ser 

olhados com mais carinho e vamos trabalhar para 

isso. Cabe a nós vereadores, representarmos os 

ubaenses. ”

Joseli Anísio Pinto

“Ao fim desse primeiro período 

legislativo sinto que muito ainda 

pode ser feito! Por isso, não medirei 

esforços para estar ao lado da 

população, sempre disposto a ouvir, representar, 

fiscalizar e lutar pelo bom funcionamento dos 

serviços e por melhorias para a nossa cidade. 

#TamoJunto”

Luis Carlos Teixeira Ribeiro

“Durante o semestre trabalhamos 

com afinco defendendo os direitos 

dos ubaenses e as causas que 

acreditamos ser em benefício da 

nossa cidade. Esse período nos mostrou a 

importância de  trabalharmos juntos, com ética e 

democracia. Vamos seguir com determinação e 

vontade de fazer o melhor por Ubá.”

Rosângela Alfenas - Presidente
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JULHO de 2017 O LEGISLATIVO - 7JULHO de 2017

CMU recebe visita do Presidente 
da Câmara Municipal de Brás Pires

Reivindicações motivam reunião 
entre Comissão de Saúde da Câmara 

e Secretaria Municipal da pasta
A Comissão de Saúde da Câmara 
Municipal de Ubá (CMU), represen-
tada pelos vereadores Alexandre de 
Barros Mendes (presidente), Gilson 
Fazolla Filgueiras e José Roberto 
Filgueiras, se reuniu no dia 10 de 
julho com a secretária municipal de 
Saúde Dulcinéia Thinassi Perini e 
com o supervisor do Setor de 
A m b u l â n c i a s  d a  P r e f e i t u r a 
Municipal de Ubá, Rafael Gomes 
Pereira (foto). Também participaram 
da reunião os vereadores Antero 
Gomes de Aguiar, Edeir Pacheco, 

Jane Cristina Lacerda Pinto e Jorge 
Custódio Gervásio.
A reunião foi uma solicitação da 
vereadora Jane Cristina Lacerda para 
tratar de uma série de reivindicações 
acerca dos serviços prestados aos 

usuários em Tratamento Fora do 
Domicílio (TDF).  Durante o 
encontro, diversos esclarecimentos 
sobre os pontos abordados foram 
repassados aos vereadores pela 
secretária municipal de Saúde que 
agradeceu a oportunidade em poder 
fazê-lo: "Agradeço à Comissão de 
Saúde e aos vereadores aqui presen-
tes pelo espaço, pois é muito impor-
tante quanto temos a possibilidade de 
falar com o conjunto, trazer esclare-
cimentos sobre nossos serviços e 
atendimentos e sanar as dúvidas".

ACONTECEU NO PLENÁRIO

Reunião do TEAmo - 
Grupo de Apoio aos Autistas" 

05/07/17

13ª Conferência Municipal 
de Assistência Social

27/07/17

Solenidade de Posse dos novos membros 
da Academia Ubaense de Letras

29/07/17

Câmara em ação: confira o balanço do 
primeiro período legislativo de 2017

COMISSÃO DE SAÚDE 1º SEMESTRE DA LEGISLATURA

EVENTOS INTERNOS

No dia 11 de julho, vereadores e ser-
vidores da Câmara Municipal de Ubá 
(CMU) participaram de um curso 
intensivo sobre Orçamento Público, 
promovido pela Escola do Legislati-

vo. A iniciativa teve como objetivo 
tratar de forma clara, prática e com 
linguagem acessível, todo o conteúdo 
que envolve o orçamento público 
municipal, matéria discutida e votada 
pelo Poder Legislativo.
Assuntos como o Plano Plurianual 
(PPA), Lei de Diretrizes Orçamentá-
rias (LDO) e a Lei Orçamentária 
Anual (LOA) foram abordados 
durante o curso, ministrado pelo ins-
trutor do Instituto Plenum Brasil, 
Caio Magno Lima Campos (Formado 
em Direito pela UFMG e Especialista 

em Direito Administrativo pela 
UGF).
A ideia é a de que outras atividades 
como esta voltem a acontecer na 
CMU, promovendo assim, uma cons-
tante qualificação tanto dos servido-
res, como dos vereadores da Casa.

Orçamento Público é tema de curso 
para vereadores e servidores

A Câmara Municipal concluiu o primeiro semestre desta legislatura (2017-2020) 
com sucesso em suas atividades, todas elas em benefício da população de Ubá. 

Durante todo o primeiro período 

legislativo de 2017, os 11 vereado-

res da CMU trabalharam de forma a 

cumprir o papel de fiscalizar a admi-

nistração, apoiar e discutir as políti-

cas públicas e acolher as demandas 

da população com a missão de aju-

dar a atendê-las. Além disso, a Casa 

atuou de forma significativa na 

elaboração, discussão e votação de 

projetos de leis, decretos, indica-

ções, pareceres e requerimentos.

Ao todo 53 projetos foram votados 

no primeiro semestre, sendo 30 

deles aprovados pelo Legislativo e 

já sancionados pelo Executivo. 

Importante ressaltar que do total dos 

projetos, 36 são de autoria dos vere-

adores da CMU.

Também foram votados 545 indica-

ções,  141 requerimentos,  38 

moções (aplausos e pesar), um pro-

jeto de resolução e três projetos de 

lei completar.

E para que esse trabalho fosse possí-

vel, os vereadores se reuniram em 

Plenário por 28 vezes, sendo em 23 

reuniões ordinárias e cinco extraor-

dinárias. 

Além disso, foram realizadas tam-

bém duas audiências públicas e 

várias reuniões temáticas com parti-

cipação popular, garantindo assim a 

interação com a comunidade nas 

tomadas de decisões.

Comissões 

A Câmara Municipal de Ubá é com-

posta por 13 Comissões Permanen-

tes que são as responsáveis por estu-

dar e emitir parecer sobre os assun-

tos submetidos a seu exame e exer-

cício. Às comissões cabe ainda rea-

lizar investigações e representar o 

Legislativo. E para dar os devidos 

andamentos nestas funções, as 

Comissões se reuniram no total de 

oito vezes ao longo do semestre, 

buscando sempre informações, 

soluções e respostas para as deman-

das tanto da Casa, quanto da popula-

ção ubaense.

Produção legislativa em números

Além de ser uma Casa de Leis, a 

Câmara Municipal de Ubá é também 

um espaço de atendimento direto à 

população e, por isso, tem como meta 

oferecer serviços que possam garan-

tir o exercício da cidadania. 

Exemplo disso é o trabalho realizado 

pelo Centro de Atenção ao Cidadão 

(CAC), instalado na sede da CMU, 

onde são: prestados serviços como 

emissão de atestado de bons antece-

dentes; consultas de CPF e título de 

eleitor; emissão de certidão negativa 

(Receita Federal); acesso gratuito à 

internet para pesquisas e utilização 

de e-mails, entre outros. 

Emissão de 

Carteira de Identidade

O CAC oferece ainda o serviço de 

emissão de Carteira de Identidade. A 

partir de um convênio firmado entre 

a Câmara e a Polícia Civil do Estado 

de Minas Gerais, a população conta 

com uma maior comodidade, acessi-

bilidade e agilidade para a emissão 

do documento. O Setor de Identifica-

ção realiza, em média, 30 atendimen-

tos por dia em um total de 600 cartei-

ras por mês. Ou seja, somente duran-

te o primeiro semestre de 2017 já 

foram confeccionadas aproximada-

mente 3600 carteiras.

Atendimento ao Cidadão
Apostar na educação é ter a certeza 

de um futuro melhor. Diante disso, a 

Câmara Municipal de Ubá, através 

da Escola do Legislativo, realizou 

várias atividades educativas duran-

te o primeiro período legislativo, 

entre elas cursos, palestras, treina-

mentos, exposições e reuniões. Ao 

todo, cerca de 200 pessoas já foram 

beneficiadas por essas ações. 

Outro projeto de aproximação atra-

vés da educação promovido pela 

CMU é o Escola na Câmara. Por 

meio desse trabalho estudantes de 

escolas públicas e privadas de Ubá 

têm a oportunidade de conhecer um 

pouco mais afundo sobre o funcio-

namento da Casa de Leis.

Em 2017, até o momento, 200 estu-

dantes de três escolas da rede públi-

ca e privada, além dos adolescentes 

atendidos pelo Jovem Aprendiz 

participaram da iniciativa. A expec-

tativa é a de muitos outros alunos 

também participem ao longo do 

ano. 

Ainda falando em educação, a 

Câmara Municipal de Ubá oferece, 

gratuitamente, a alunos de escolas 

públicas e particulares, uma oportu-

nidade de preparação qualificada 

para o Exame Nacional do Ensino 

Médio: o Pré-Enem Social. 

Semanalmente, cerca de 150 jovens 

têm um encontro marcado com os 

estudos no Plenário da Câmara, 

firmando assim um compromisso 

com o futuro profissional. 

Foco na Educação

Em atividade desde 2016, O Parla-

mento Jovem (PJ) segue com suas 

atividades também em 2017, estimu-

lando a formação política e cidadã 

em jovens estudantes do Ensino 

Médio. O PJ busca ainda propiciar 

espaço para a vivência em situações 

de estudos e pesquisas, debates, nego-

ciações e escolhas, vivenciando a 

cidadania. Participam do projeto 

atualmente 25 alunos da rede pública 

e privada.

Também em atividade desde 2016, o 

Câmara Mirim (CM) compartilha 

dos mesmos objetivos do Parlamento 

Jovem em promover a interação 

entre a Câmara, a sociedade e a esco-

la. No primeiro semestre deste ano, 

ingressaram no projeto 15 crianças  e 

adolescentes eleitos como vereado-

res mirins pelas escolas do Ensino 

Fundamental de Ubá. Eles recebem 

sobre projetos, leis e atividades ine-

rentes à função do vereador.

Com pouco mais de um ano de atua-

ção, o Câmara da Melhor Idade 

(CMI) visa contribuir para uma aten-

ção melhor ao idoso. Os 11 integran-

tes, eleitos como vereadores da 

Melhor Idade, são indicados por 

instituições sociais, culturais, públi-

cas e de assistência ao idoso de Ubá. 

Eles atuam no levantamento de 

demandas e elaboração de propostas 

voltadas, principalmente, para a 

causa dos idosos.

Implantado em 2015, o projeto de 

Inclusão Digital da Câmara Munici-

pal de Ubá utiliza as tecnologias da 

informação como forma de promo-

ver a construção e o exercício de 

cidadania. No primeiro semestre de 

2017 a iniciativa atendeu, gratuita-

mente, cerca de 25 alunos, divididos 

em cinco turmas. As aulas são sema-

nais e acontecem na sala de informá-

tica da Câmara, num espaço equipa-

do e climatizado.

Projetos Institucionais
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A Câmara Municipal de Ubá (CMU) 
recebeu, no dia 7 de julho, a visita do 
presidente da Câmara Municipal de 

Brás Pires, vereador Sérgio de Oliveira 
Alves, e do contador Gil Antônio de 
Castro Moreira.
O objetivo da visita foi conhecer os 
projetos desenvolvidos pela CMU por 
meio da Escola do Legislativo, especi-
almente o Pré-Enem Social que atende 
centenas de jovens da cidade e da 
região, inclusive de Brás Pires. De 
acordo com o presidente da CMBP, 
existe a intenção de levar a iniciativa 
para a cidade, de forma a atender ainda 
mais estudantes.

"Nossa visita foi motivada pelo nosso 
interesse em absorver o máximo de 
informações e tentar colocar em práti-
ca em nossa cidade o que for possível", 
destacou o vereador.  
Para o contador da Câmara Municipal 
de Brás Pires, Ubá, por ser uma cidade 
polo, serve de inspiração para as cida-
des vizinhas: "E por isso buscamos 
sempre nos inteirar do que está sendo 
feito aqui de positivo para que possa-
mos tentar aplicar também em Brás 
Pires".

CMU recebe visita do Presidente 
da Câmara Municipal de Brás Pires

Reivindicações motivam reunião 
entre Comissão de Saúde da Câmara 

e Secretaria Municipal da pasta
A Comissão de Saúde da Câmara 
Municipal de Ubá (CMU), represen-
tada pelos vereadores Alexandre de 
Barros Mendes (presidente), Gilson 
Fazolla Filgueiras e José Roberto 
Filgueiras, se reuniu no dia 10 de 
julho com a secretária municipal de 
Saúde Dulcinéia Thinassi Perini e 
com o supervisor do Setor de 
A m b u l â n c i a s  d a  P r e f e i t u r a 
Municipal de Ubá, Rafael Gomes 
Pereira (foto). Também participaram 
da reunião os vereadores Antero 
Gomes de Aguiar, Edeir Pacheco, 

Jane Cristina Lacerda Pinto e Jorge 
Custódio Gervásio.
A reunião foi uma solicitação da 
vereadora Jane Cristina Lacerda para 
tratar de uma série de reivindicações 
acerca dos serviços prestados aos 

usuários em Tratamento Fora do 
Domicílio (TDF).  Durante o 
encontro, diversos esclarecimentos 
sobre os pontos abordados foram 
repassados aos vereadores pela 
secretária municipal de Saúde que 
agradeceu a oportunidade em poder 
fazê-lo: "Agradeço à Comissão de 
Saúde e aos vereadores aqui presen-
tes pelo espaço, pois é muito impor-
tante quanto temos a possibilidade de 
falar com o conjunto, trazer esclare-
cimentos sobre nossos serviços e 
atendimentos e sanar as dúvidas".

ACONTECEU NO PLENÁRIO

Reunião do TEAmo - 
Grupo de Apoio aos Autistas" 

05/07/17

13ª Conferência Municipal 
de Assistência Social

27/07/17

Solenidade de Posse dos novos membros 
da Academia Ubaense de Letras

29/07/17

Câmara em ação: confira o balanço do 
primeiro período legislativo de 2017

COMISSÃO DE SAÚDE 1º SEMESTRE DA LEGISLATURA

EVENTOS INTERNOS

No dia 11 de julho, vereadores e ser-
vidores da Câmara Municipal de Ubá 
(CMU) participaram de um curso 
intensivo sobre Orçamento Público, 
promovido pela Escola do Legislati-

vo. A iniciativa teve como objetivo 
tratar de forma clara, prática e com 
linguagem acessível, todo o conteúdo 
que envolve o orçamento público 
municipal, matéria discutida e votada 
pelo Poder Legislativo.
Assuntos como o Plano Plurianual 
(PPA), Lei de Diretrizes Orçamentá-
rias (LDO) e a Lei Orçamentária 
Anual (LOA) foram abordados 
durante o curso, ministrado pelo ins-
trutor do Instituto Plenum Brasil, 
Caio Magno Lima Campos (Formado 
em Direito pela UFMG e Especialista 

em Direito Administrativo pela 
UGF).
A ideia é a de que outras atividades 
como esta voltem a acontecer na 
CMU, promovendo assim, uma cons-
tante qualificação tanto dos servido-
res, como dos vereadores da Casa.

Orçamento Público é tema de curso 
para vereadores e servidores

A Câmara Municipal concluiu o primeiro semestre desta legislatura (2017-2020) 
com sucesso em suas atividades, todas elas em benefício da população de Ubá. 

Durante todo o primeiro período 

legislativo de 2017, os 11 vereado-

res da CMU trabalharam de forma a 

cumprir o papel de fiscalizar a admi-

nistração, apoiar e discutir as políti-

cas públicas e acolher as demandas 

da população com a missão de aju-

dar a atendê-las. Além disso, a Casa 

atuou de forma significativa na 

elaboração, discussão e votação de 

projetos de leis, decretos, indica-

ções, pareceres e requerimentos.

Ao todo 53 projetos foram votados 

no primeiro semestre, sendo 30 

deles aprovados pelo Legislativo e 

já sancionados pelo Executivo. 

Importante ressaltar que do total dos 

projetos, 36 são de autoria dos vere-

adores da CMU.

Também foram votados 545 indica-

ções,  141 requerimentos,  38 

moções (aplausos e pesar), um pro-

jeto de resolução e três projetos de 

lei completar.

E para que esse trabalho fosse possí-

vel, os vereadores se reuniram em 

Plenário por 28 vezes, sendo em 23 

reuniões ordinárias e cinco extraor-

dinárias. 

Além disso, foram realizadas tam-

bém duas audiências públicas e 

várias reuniões temáticas com parti-

cipação popular, garantindo assim a 

interação com a comunidade nas 

tomadas de decisões.

Comissões 

A Câmara Municipal de Ubá é com-

posta por 13 Comissões Permanen-

tes que são as responsáveis por estu-

dar e emitir parecer sobre os assun-

tos submetidos a seu exame e exer-

cício. Às comissões cabe ainda rea-

lizar investigações e representar o 

Legislativo. E para dar os devidos 

andamentos nestas funções, as 

Comissões se reuniram no total de 

oito vezes ao longo do semestre, 

buscando sempre informações, 

soluções e respostas para as deman-

das tanto da Casa, quanto da popula-

ção ubaense.

Produção legislativa em números

Além de ser uma Casa de Leis, a 

Câmara Municipal de Ubá é também 

um espaço de atendimento direto à 

população e, por isso, tem como meta 

oferecer serviços que possam garan-

tir o exercício da cidadania. 

Exemplo disso é o trabalho realizado 

pelo Centro de Atenção ao Cidadão 

(CAC), instalado na sede da CMU, 

onde são: prestados serviços como 

emissão de atestado de bons antece-

dentes; consultas de CPF e título de 

eleitor; emissão de certidão negativa 

(Receita Federal); acesso gratuito à 

internet para pesquisas e utilização 

de e-mails, entre outros. 

Emissão de 

Carteira de Identidade

O CAC oferece ainda o serviço de 

emissão de Carteira de Identidade. A 

partir de um convênio firmado entre 

a Câmara e a Polícia Civil do Estado 

de Minas Gerais, a população conta 

com uma maior comodidade, acessi-

bilidade e agilidade para a emissão 

do documento. O Setor de Identifica-

ção realiza, em média, 30 atendimen-

tos por dia em um total de 600 cartei-

ras por mês. Ou seja, somente duran-

te o primeiro semestre de 2017 já 

foram confeccionadas aproximada-

mente 3600 carteiras.

Atendimento ao Cidadão
Apostar na educação é ter a certeza 

de um futuro melhor. Diante disso, a 

Câmara Municipal de Ubá, através 

da Escola do Legislativo, realizou 

várias atividades educativas duran-

te o primeiro período legislativo, 

entre elas cursos, palestras, treina-

mentos, exposições e reuniões. Ao 

todo, cerca de 200 pessoas já foram 

beneficiadas por essas ações. 

Outro projeto de aproximação atra-

vés da educação promovido pela 

CMU é o Escola na Câmara. Por 

meio desse trabalho estudantes de 

escolas públicas e privadas de Ubá 

têm a oportunidade de conhecer um 

pouco mais afundo sobre o funcio-

namento da Casa de Leis.

Em 2017, até o momento, 200 estu-

dantes de três escolas da rede públi-

ca e privada, além dos adolescentes 

atendidos pelo Jovem Aprendiz 

participaram da iniciativa. A expec-

tativa é a de muitos outros alunos 

também participem ao longo do 

ano. 

Ainda falando em educação, a 

Câmara Municipal de Ubá oferece, 

gratuitamente, a alunos de escolas 

públicas e particulares, uma oportu-

nidade de preparação qualificada 

para o Exame Nacional do Ensino 

Médio: o Pré-Enem Social. 

Semanalmente, cerca de 150 jovens 

têm um encontro marcado com os 

estudos no Plenário da Câmara, 

firmando assim um compromisso 

com o futuro profissional. 

Foco na Educação

Iniciado em 2016, o Parlamento 

Jovem Ubá (PJ/Ubá) segue também 

em 2017, estimulando a formação 

política e cidadã em estudantes do 

Ensino Médio. Projeto da Assemble-

ia Legislativa de Minas Gerais, o PJ 

busca ainda propiciar espaço para a 

vivência em situações de estudos e 

pesquisas, debates, negociações e 

escolhas, vivenciando a cidadania. 

Participam do projeto atualmente 25 

alunos da rede pública e privada.

Também em atividade desde 2016, o 

Câmara Mirim (CM) compartilha 

dos mesmos objetivos do Parlamento 

Jovem em promover a interação 

entre a Câmara, a sociedade e a esco-

la. No primeiro semestre deste ano, 

ingressaram no projeto 15 crianças  e 

adolescentes eleitos como vereado-

res mirins pelas escolas do Ensino 

Fundamental de Ubá. Eles recebem 

sobre projetos, leis e atividades ine-

rentes à função do vereador.

Com pouco mais de um ano de atua-

ção, o Câmara da Melhor Idade 

(CMI) visa contribuir para uma aten-

ção melhor ao idoso. Os 11 integran-

tes, eleitos como vereadores da 

Melhor Idade, são indicados por 

instituições sociais, culturais, públi-

cas e de assistência ao idoso de Ubá. 

Eles atuam no levantamento de 

demandas e elaboração de propostas 

voltadas, principalmente, para a 

causa dos idosos.

Implantado em 2015, o projeto de 

Inclusão Digital da Câmara Munici-

pal de Ubá utiliza as tecnologias da 

informação como forma de promo-

ver a construção e o exercício de 

cidadania. No primeiro semestre de 

2017 a iniciativa atendeu, gratuita-

mente, cerca de 25 alunos, divididos 

em cinco turmas. As aulas são sema-

nais e acontecem na sala de informá-

tica da Câmara, num espaço equipa-

do e climatizado.

Projetos Institucionais
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Os vereadores da Câmara Municipal de 
Ubá (CMU) encerraram o primeiro 
período legislativo de 2017 com mais 
uma importante votação. Durante 
reuniões Ordinária e Extraordinária, 
realizadas no dia 17 de julho, eles 
aprovaram o Projeto de Lei n° 33/17, 
que trata das metas e prioridades da 
Administração Pública Municipal e das 
despesas de capital para o próximo ano, 
previs tas  na  Lei  de  Dire t r izes 
Orçamentárias do Município (LDO).
Para que os vereadores pudessem 
angariar ainda mais conhecimento e 
embasamento sobre o assunto antes 
dessa votação, eles se reuniram com 
técnicos da Prefeitura de Ubá durante 
uma audiência pública convocada pela 
Comissão de Orçamento, Finanças e 
Tomada de Contas (COFTC) da 
Câmara, e participaram também de um 
curso intensivo sobre Orçamento 
Público. 
Nos dois momentos eles tiveram a 

oportunidade de esclarecer diversos 
pontos acerca do projeto e contribuir 
com suas observações (confira detalhes 
nas matérias a seguir).
Após todo processo de discussão sobre 
a matéria, os vereadores Edeir Pacheco 
(vice-presidente da Casa), Antero 
Gomes de Aguiar, Darci Pires da Silva, 
Gilson Fazolla Filgueiras e Joseli 
Anísio, apresentaram oito propostas de 
emenda à redação do Projeto de Lei 
apresentada pelo Executivo. Dessas, 
sete emendas foram aprovadas por 
unanimidade, em votação dupla, pelos 
vereadores.

Próximos passos

Com o fim da tramitação da matéria a 
partir  da aprovação na Câmara 
Municipal, o Projeto de Lei, com todas 
as alterações e emendas propostas, já 
foi encaminhado para o Executivo, a 
quem caberá sancioná-lo.

Legislativo aprova Lei de Diretrizes 
Orçamentárias do município para 2018

ORÇAMENTO

No dia 10 de julho, enquanto tramitava 
na Casa o PL 33/17, a Câmara Munici-
pal de Ubá (CMU), por iniciativa da 
Comissão de Orçamento, Finanças e 
Tomada de Contas (COFTC), realizou 
Audiência Pública com o objetivo de 
discutir a Lei de Diretrizes Orçamentá-
rias do Município (LDO), para o exercí-
cio de 2018. 

Além da COFTC, representada pelos 
vereadores José Roberto Filgueiras 
(presidente da Comissão), Jane Cristina 
Lacerda Pinto, Jorge Custódio Gervásio 
e Edeir Pacheco, e dos edis Maria Alfe-
nas de Andrade, Joseli Anísio Pinto e 
Pastor Darci Pires da Silva, participa-
ram também representantes da comuni-
dade e os técnicos da Prefeitura: Eliana 

Menezes Corbelli (secretária de Plane-
jamento); Arlete Pinheiro de Freitas dos 
Santos (gerente de Planejamento Estra-
tégico e Orçamento); Cícero Mateus de 
Oliveira (secretário de Finanças); e 
Marcelo Correa Paiva (controlador 
geral e auditor interno).

Durante a audiência, os participantes 
tiveram a oportunidade de discutir sobre 
diversos pontos do projeto de lei, que 
trata das metas e prioridades da Admi-
nistração Pública Municipal e das des-
pesas de capital para o próximo ano. A 
sessão serviu também para que os vere-
adores pudessem esclarecer suas dúvi-
das e informações, antes do parecer e da 
votação da Câmara, que aconteceria na 
semana seguinte.

Entre as emendas propostas está a 
que sugere alterações (uma delas, 
inclusive, a pedido do Ministério 
Público de Minas Gerais) ao Artigo 
3° do Capítulo I – Das Metas e 
Prioridades da Administração 
Municipal dando a ele a seguinte 
redação:
“Art.3° - IX – Fortalecimento da 
capacidade de investimento do 
Município, em particular a área 
social básica e de infraestrutura 
econômica e proteção ambiental.
XIV – Garantia de cumprimento dos 
objetivos estabelecidos no Plano 
Nacional de Educação, especial-
mente no que diz respeito às metas 1 
(Educação Infantil), 9 (alfabetização 
da população acima de 15 anos) e 18 
(plano de carreira para os profissio-
nais da Educação Básica, que devem 
corresponder a, no mínimo, 90% de 
professores efetivos) do PNE.
XV – Promoção da Atenção Básica 
em Saúde, visando maior cobertura 
da Estratégia Saúde da Família.
XVI – Promoção de medidas que 
visem à Segurança Pública da 
população”.
Os  vereadores  apresentaram 
também emenda que altera o 
Capítulo IV – Das Diretrizes para 
E l a b o r a ç ã o  e  E x e c u ç ã o  d o 
Orçamento, onde autoriza o Poder 
Executivo a abrir, mediante decre-
tos, créditos suplementares até o 
limite de 10% das despesas fixadas 
na LDO, para reforçar dotações que 
se tornem insuficientes, bem como 
para os créditos adicionais suple-
mentares destinados a suprir 
insuficiências das dotações ineren-
tes às despesas públicas, tais como 
pagamento de pessoal e encargos, 
dívida pública, de precatórios e de 
sentenças judiciais, entre outros 
previstos pela Lei de Diretrizes 
Orçamentárias do Município.
E, para garantir que a população 
tenha acesso a todas as informações 
inerentes ao uso dos recursos pelo 
Executivo, os edis indicaram ainda o 
acréscimo do Capítulo XV – Do 
Controle e da Transparência, onde se 
institui que o Poder Executivo 
deverá divulgar por meio eletrônico:
I – O Plano Plurianual;
I I  –  A  L e i  d e  D i r e t r i z e s 
Orçamentárias e seus anexos;
III – A Lei Orçamentária Anual e 

seus anexos;
IV – A cópia dos contratos da 
administração no prazo de trinta dias 
contados da data da sua publicação e 
os respectivos termos aditivos, bem 
como os cronogramas da previsão de 
recebimento de receitas e de paga-
mento de contraprestações públicas;
V – A lotação prevista para cada 
cargo e espécie, contendo a separa-
ção entre servidores efetivos, 
comissionados, terceirizados e 
contratados;
VI – A relação de servidores lotados, 
cargos vagos, cargos preenchidos e 
servidores cedidos.
Com relação ao Artigo 34 do 
Capítulo VIII – Das Disposições 
Relativas às Despesas do Município 
com Pessoal e Encargos Sociais, os 
vereadores propuseram o acréscimo 
dos parágrafos 4°, 5º e 6° visando 
resguardar aos servidores da 
Administração Direta e Indireta a 
revisão geral anual, conforme consta 
no inciso X do art igo 37 da 
Constituição Federal; considerar, até 
o terceiro bimestre de 2018, contra-
tos de terceirização e contratos 
temporários para categorias funcio-
nais abrangidas por planos de cargos 
do quadro de pessoal e contabiliza-
dos como Outras Despesas de 
Pessoal; além de firmar que os 
Planos de Cargos do quadro de 
pessoal da Administração sejam 
revisados até o final do terceiro 
bimestre de 2018 para aumento de 
quantitativos a serem preenchidos 
por concurso público, ou extinção de 
cargos, possibilitando terceirizações 
lícitas.

Alteração solicitada pelo 
Executivo

O projeto de lei original da LDO 
recebeu também, após avaliação da 
Comissão de Orçamento, Finanças e 
Tomada de Contas da CMU, uma 
alteração proposta pelo Executivo 
municipal, onde foi incluído o artigo 
8° com a seguinte redação: “A lei 
orçamentária incluirá rubrica 
específica para emendas de iniciati-
va parlamentar, no valor de R$ 
1.1000.000,00 (um milhão e cem mil 
reais), podendo cada vereador 
indicar até o valor de R$ 100.000,00 
(cem mil reais)”.

Elaborada pela Secretaria de 
Planejamento e Desenvolvimento 
Econômico da Prefeitura de Ubá, a 
Lei de Diretrizes Orçamentárias 
(LDO) compreende, entre outros 
assuntos, as metas e prioridades da 
Administração Pública Municipal; 

a estrutura e organização dos 
orçamentos; definição de critérios 
para novos projetos; condições e 
exigências para transferências de 
recursos municipais a entidades 
públicas e privadas, além das 
disposições relativas à dívida 

pública municipal. 
Além disso, a LDO traz grandes 
vantagens para a sociedade, pois 
faz cumprir objetivos importantes 
para a população voltados para a 
saúde, turismo, negócios, meio 
ambiente, lazer e educação.

Emendas e alterações

Por que a LDO é importante para o município?

Audiência Pública

 Terminou no dia 17 de julho o 
primeiro período legislativo do 
ano de 2017 na Câmara Munici-
pal de Ubá (CMU), conforme 
previsto no Regimento Interno 
da Casa. Antes de iniciarem o 
recesso, os vereadores se reuni-
ram, em reuniões ordinária e 
extraordinária, ainda na segun-
da-feira, para discussão e vota-
ção de 12 projetos de lei que esta-
vam em pauta. Destes, três tive-
ram pedido de vista e nove foram 
aprovados.

Projetos aprovados

Entre as matérias aprovadas está 
o Projeto de Lei n° 33/17, que 
versa sobre a Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO) do muni-
cípio, para o exercício de 2018. O 
projeto já vinha sendo discutido 
na Câmara, inclusive em Audiên-
cia Pública, com a presença de 
técnicos da Prefeitura para escla-
recimento de dúvidas e informa-
ções. Por seis votos a cinco, o PL 
33/17 foi aprovado depois da 
proposta de emendas dos verea-
dores à redação original (confira 

matéria completa na página 03). 
Também foram aprovados os 
projetos n° 45/17 e n° 50/17, que 
autorizam o Poder Executivo a 
suplementar os recursos destina-
dos ao Sindicato dos Produtores 
Rurais de Ubá para a continuida-
de do Programa de Mecanização 
Agrícola e Incentivo à Produção 
Agrícola, bem como às entidades 
filantrópicas da cidade no âmbito 
do Fundo Municipal de Saúde, 
respectivamente. 
Recebeu igualmente aprovação 
da Casa o PL n° 55/17, que “Alte-
ra o valor do repasse mensal do 
Componente Hospitalar de Reta-
guarda da Rede de Atenção às 
Urgências e Emergências, devi-
do ao Hospital Santa Isabel, e 
contém outras disposições”.
Outra matéria apresentada e apro-
vada por unanimidade na última 
reunião do semestre foi o Projeto 
de Lei n° 53/17, que trata da Polí-
tica Municipal de Turismo de 
Ubá, “voltada para o planeja-
mento e ordenamento do setor, 
com finalidade de promover o 
desenvolvimento turístico local, 
como alternativa de desenvolvi-

mento econômico e social do 
município”.
Além destes, os vereadores tam-
bém aprovaram os projetos n° 
40/17, n° 41/17, n° 52/17, e n° 
23/17, que dão denominação a 
logradouros públicos de Ubá.

Recesso Parlamentar

Antes de encerrar os trabalhos, a 
presidente da Câmara, vereadora 
Rosângela Maria Alfenas de 
Andrade, fez questão de agrade-
cer a todos pela confiança e par-

ceria durante este primeiro perío-
do legislativo, além de parabeni-
zar os colegas vereadores pelo 
empenho e pela busca constante 
de informações e aprendizados.
A presidente ressaltou ainda a 
importância da manutenção da 
democracia e do respeito entre os 
pares: “esta é uma Casa demo-
crática onde temos que traba-
lhar de acordo com o Regimento 
e as leis. É muito importante 
respeitar os demais e entender 
que somente juntos é que vamos 
avançar”. 

Encerramento do primeiro período
 legislativo de 2017 na CMU

A Câmara Municipal de Ubá 
(CMU) vem buscando uma 
maior aproximação entre as 
Instituições de Ensino Superior 
(IES) da cidade, com o objetivo 
de poder apoiar e incentivar os 
projetos de pesquisa feitos pelos 
alunos. Além disso, a Câmara 
quer abrir espaço para que os 
estudantes possam expor os tra-
balhos feitos na faculdade, de 
que forma que eles cheguem até a 
comunidade que poderá ser bene-
ficiada com os estudos.
Outro ponto importante nessa 
aproximação está no fato de que 
convênios de estágios sejam fir-
mados. Inclusive, um desses con-
vênios já foi assinado entre a 
CMU e a Faculdade Governador 
Ozanam Coelho (Fagoc), con-
templando diversos cursos ofere-

cidos pela instituição. Assim 
também o deverá ser feito com a 
Fundação Presidente Antonio 
Carlos (Fupac) de Ubá, cujo dire-
tor pedagógico Wagner Inácio 
esteve na Câmara no dia 4 de 
julho (foto à esquerda), a convite 
do vereador Edeir Pacheco, dire-
tor da Escola do Legislativo da 
CMU, para conversar sobre as 
possibilidades e formas de parce-
ria entre a faculdade e a IES e a 
Casa.

Escola do Legislativo busca 
aproximação com faculdades da cidade

No dia 27 de julho a Câmara 
recebeu a visita do coordenador 
da  Un ive r s idade  Aber t a  e 
Integrada de Minas Gerais 
(Uaitec) na Zona da Mata, Daniel 
Reis de Oliveira, e a agente 
educacional da Uaitec polo Ubá, 
Sueli Oliveira. 
Durante uma reunião com o 
diretor e o assessor da Escola do 
Legislativo, Edeir Pacheco e 
Jardel Peron, eles trataram da 

possibilidade de trazer para a 
CMU uma extensão da Uaitec, 
que hoje tem seu polo, na cidade 
de Ubá, na sede do campus da 
Universidade do Estado de Minas 
Gerais (UEMG). Com isso a 
população terá mais uma opção 
para participar gratuitamente de 
cursos e treinamentos promovi-
dos pela instituição e assim poder 
se qualificar e se capacitar em 
diversas áreas.

Diretor e assessor da Escola do Legislativo 
se reúnem com representantes da Uaitec

Cursos gratuitos para a comunidade
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PRODUÇÃO LEGISLATIVA
AQUI VOCÊ ACOMPANHA AS PROPOSTAS DOS VEREADORES

Proposições de 05 de junho de 2017 
(continuação da edição 134)

VEREADOR ANTERO GOMES
Indicação 414/17
Solicitação: ao prefeito para realizar operação tapa 
buracos em todas as ruas do Bairro Santa Edwiges I, a 
pedido dos moradores.
Indicação 415/17
Solicitação: ao prefeito para realizar estudos técnicos 
que possibilitem a construção de um muro de 
contenção no trecho final da Rua José Costa Marques, 
Bairro Ponte Preta, e posteriormente a construção de 
bueiros próximos ao muro, a pedido dos moradores.
Indicação 416/17
Solicitação: ao prefeito para realizar a instalação de um 
tampão no bueiro na rua de acesso ao Bairro Rosa de 
Toledo, nas proximidades da ponte, a pedido dos 
moradores.
Indicação 417/17
Solicitação: ao prefeito para realizar a construção de 
um redutor de velocidade na Rua Geraldo Campos, 
Bairro São Domingos, especificamente entre os 
números 206 e 251, a pedido dos moradores.
Indicação 418/17
Solicitação: ao prefeito para realizar a instalação de 
postes com luminárias no trecho compreendido entre o 
trevo do Bairro Santa Edwiges até o Bairro José 
Cavaliere (Comunidade do Tanquinho), a pedido dos 
moradores.
Indicação 419/17
Solicitação: ao prefeito para realizar operação tapa 
buracos e instalação de meios fios na Rua Espírito 
Santo, Bairro Chiquito Gazolla, localizada ao lado da 
Empresa Itatiaia Móveis, a pedido dos moradores.
Indicação 420/17
S o l i c i t a ç ã o :  a o  p r e f e i t o  p a r a  r e a l i z a r  a 
disponibilização de banheiros para o uso das pessoas 
que aguardam atendimento na Secretaria de Saúde, a 
pedido dos munícipes.
VEREADORA JANE LACERDA 
Requerimento 088/17
Solicitação: ao prefeito para realizar a construção de 
um redutor de velocidade na Rua Professor Oséias 
Maranhão, Bairro Oséias Maranhão, especificamente 
em frente à residência de nº 135, a pedido dos 
moradores. O presente pedido reitera, parcialmente, a 
Indicação nº 107/17 do edil Luis Carlos Teixeira 
Ribeiro.
Requerimento 097/17
Solicitação: ao prefeito para apontar-lhe sérios 
problemas no transporte de pacientes, realizado pelo 
Setor de Ambulância da Prefeitura de Ubá, bem como 
solicitar, conforme o Parágrafo Único do Art. 56 da 
LOM, informações sobre as seguintes questões: Há 
estudos para a devida melhoria no transporte do 
material sanguíneo? Há alguma recomendação por 
parte da chefia para que os agentes de saúde devem 
auxiliar os pacientes? O que a Administração 
Municipal está articulando para a aquisição de novos 
veículos para transporte de pacientes? Há previsão de 
treinamento ou substituição do servidor que ocupa o 
cargo de Supervisor do Setor de Transportes 
Assistenciais? O município de Ubá está realizando 
estudos para atender a Portaria nº 55/1999, do 
Ministério da Saúde, e possibilitar a ajuda de custo 
para alimentação dos pacientes?
Representação 055/17
Solicitação: à Diretoria do Derminas Esporte Club, a 
gentileza de remeter a esta Casa Legislativa 
informações se é realizado algum tipo de atividade 
social em beneficio da população ubaense nas 
instalações do referido clube.
VEREADOR JORGE GERVÁSIO 
Indicação 399/17
Solicitação: ao prefeito para realizar a construção de 
dois bueiros (de 2 metros) na Rua Cel. Júlio Soares, 
Centro, especificamente um em frente à residência de 
nº 616 e outro ao nº 617, a pedido dos moradores.
Indicação 400/17
Solicitação: ao prefeito para realizar a construção de 
um bueiro na Rua Dom Helvécio, Centro, em frente à 
residência de nº 10, a pedido dos moradores.
Indicação 401/17
Solicitação: ao prefeito para realizar a instalação de 
postes com luminárias na Rua Luziane Laud Marcos, 
Bairro Olaria, a pedido dos moradores. 
VEREADOR JOSÉ ROBERTO FILGUEIRAS
Indicação 398/17
Solicitação: ao prefeito para realizar a notificação do 
proprietário do lote localizado entre os números 205 e 
245 da Rua Anatália Ângela Varela, no Bairro Santa 
Edwiges II, a pedido dos moradores.
Indicação 403/17
Solicitação: ao prefeito para realizar a limpeza de toda 
a extensão do córrego que cruza o Bairro Schiavon.
Indicação 404/17
Solicitação: ao prefeito para realizar a instalação de 
duas manilhas no manilhamento localizada nos fundos 
da residência de nº 142 da Rua Amadeus José 
Schiavon, Bairro Schiavon, que conduz esgoto e águas 
pluviais até o córrego adjacente, a pedido do morador.
Moção de Congratulações e Aplausos 026/17
à Sra. Julieta de Oliveira Paula, carinhosamente 
conhecida por D. Tute, pela comemoração de seus 102 
anos de natalício.
VEREADORA ROSÂNGELA ALFENAS
Moção de Pesar 027/17
Pelo falecimento do Sr. Jesus Candian, ocorrido 
recentemente.
Moção de Pesar 028/17
Pelo falecimento de Regina Lúcia Furtado de 
Mendonça, ocorrido na última semana.
VEREADORES EDEIR PACHECO E GILSON 
FAZOLLA 
Indicação 405/17

Solicitação: ao prefeito para realizar o retorno da 
instalação da placa que determina o limite de 
tonelagem máxima para veículos trafegarem na Rua 
Ceará, Bairro Industrial, a pedido dos moradores.
Indicação 406/17
Solicitação: ao prefeito para realizar estudos técnicos 
que possibilitem melhorias no tráfego de veículos e 
pessoas na Rua Lambari, Bairro Ponte Preta, a pedido 
dos moradores.
Indicação 407/17
Solicitação: ao prefeito e ao Diretor da ECP 
Engenharia, a fim de solicitar-lhes a disponibilização 
de contêineres de lixo nas ruas Goiás e Paraná, ambas 
no Bairro Chiquito Gazolla, a pedido dos moradores.
Indicação 408/17
Solicitação: ao prefeito para realizar a repintura da 
faixa de pedestres em frente à igreja localizada na Rua 
Antônio Batista, Centro, bem como estudos que 
possibilitem a construção de um redutor de velocidade 
um pouco a frente, a pedido dos moradores.
Indicação 409/17
Solicitação: ao prefeito para realizar estudos técnicos 
que possibilitem a extensão da rede de esgoto 
localizada ao lado do Campo do Olaria até o Rio Ubá, a 
pedido dos moradores.
Indicação 410/17
Solicitação: ao prefeito para realizar a instalação de um 
poste e a extensão de rede elétrica na Rua Prof. 
Francisco Arthidoro da Costa, Bairro São Judas Tadeu, 
a pedido dos moradores.
Indicação 411/17
Solicitação: ao prefeito para realizar o desentupimento 
de um bueiro localizado na esquina entre a Rua 
Francisco Xavier Gomes e a Rua Lilina Rinaldi, Bairro 
Primavera, a pedido dos moradores.
Indicação 412/17
Solicitação: ao prefeito para realizar a construção de 
um bueiro na Rua Vila Nova, Bairro Vila Casal, 
próximo à propriedade do Sr. Tãozinho Cachoeiro, a 
pedido dos moradores.
Indicação 413/17
Solicitação: ao prefeito para realizar a construção de 
bueiros na Rua Lilina Rinaldi, Bairro Primavera, bem 
como a estender a rede de captação de águas pluviais 
nas proximidades do nº 89, a pedido dos moradores.
Requerimento 099/17
Solicitação: ao prefeito para realizar a limpeza do 
córrego do Bairro Vila Casal, a pedido dos moradores. 
O presente pedido reitera a Indicação nº 323/17 de 
autoria dos mesmos edis.
Requerimento 100/17
Solicitação: ao prefeito para realizar a pintura de duas 
faixas de pedestres na Rua José Augusto Marcos, 
sendo uma em frente ao Campo do Olaria, Bairro 
Olaria, e outra em frente à Escola Municipal Nossa 
Senhora Aparecida. O presente pedido reitera, 
parcialmente, a Indicação nº 136/17 do edil José 
Roberto Filgueiras.

Proposições de 12 de junho de 2017
VEREADOR ADEMIR DA FONSECA
Indicação 433/17
Solicitação: ao prefeito e ao Sr. Gerente Regional da 
Energisa, Manoel Boya, a fim de indicar-lhes 
necessidade da transferência de dois postes de 
iluminação pública instalados nas propriedades dos 
senhores Adão Lourenço e Paulo, localizadas entre as 
Ruas Pio XII e João Paulo I (Bairro João Teixeira), para 
a margem da Rodovia Ubá-Divinésia.
Indicação 434/17
Solicitação: ao prefeito para realizar a limpeza e capina 
das margens da Rodovia do Bairro Ubá-Divinésia, 
desde o Trevo do Bairro Santa Edwiges até a 
Comunidade do Tanquinho.
Indicação 435/17
Solicitação: ao prefeito para realizar estudos técnicos 
que visem à construção de dois redutores de 
velocidade na Av. Imaculada Conceição, Bairro 
Laranjal, sendo um em frente à Capela e outro à 
residência do Sr. Chico, a pedido dos moradores.
Indicação 436/17
Solicitação: ao prefeito bem como ao Diretor da ECP 
Engenharia, para indicar-lhes a necessidade de 
colocação de dois contêineres de lixo na parte alta do 
Bairro José Cavaliere e dois em frente à Fábrica de 
Pneu do Sr. Helinho, na Rua Três Irmãos, a pedido dos 
moradores.
Indicação 437/17
Solicitação: ao prefeito para realizar a construção de 
um muro de contenção em frente ao primeiro escadão 
da Rua Francisco Xavier Gomes, Bairro Primavera, 
especificamente nos fundos da residência de nº 11, 
pertencente ao Sr. Joaquim Acácio, a pedido dos 
moradores.
Indicação 438/17
Solicitação: ao prefeito para realizar a substituição das 
manilhas de esgoto da Rua Realino Sebastião 
Firmiano, Bairro Jardim Esperança, por outras de 
maior diâmetro, a pedido dos moradores.
Indicação 439/17
Solicitação: ao prefeito para realizar o calçamento de 
todas as ruas do Bairro Ligação, a pedido dos 
moradores.
Indicação 440/17
Solicitação: ao prefeito para realizar a notificação dos 
proprietários de lotes abandonados nos Bairros Jardim 
Esperança e João Teixeira, principalmente da Rua 
Maria Médici de Oliveira (Jardim Esperança), a 
pedido dos moradores.
Requerimento 108/17
Solicitação: ao prefeito para realizar a construção de 
acostamento nas margens entre o Bairro José Cavaliere 
e a Rodovia Ubá-Divinésia, bem como a limpeza e 
capina no referido trecho, a pedido dos moradores. O 
presente pedido reitera, parcialmente, a Indicação nº 
043/17 do edil Antero Gomes de Aguiar.

Requerimento 110/17
S o l i c i t a ç ã o :  a o  p r e f e i t o  p a r a  r e a l i z a r  o 
encaminhamento da listagem atualizada dos 
logradouros do Bairro Rosa de Toledo para a Agência 
dos Correios de Ubá, com o intuito dos moradores 
receberem correspondências em suas residências. O 
presente pedido reitera, parcialmente, a Indicação nº 
318/17 de autoria do edil Antero Gomes de Aguiar.
Requerimento 111/17
Solicitação: ao prefeito, conforme o Parágrafo Único 
do Art. 56 da Lei Orgânica Municipal, a situação atual 
do contrato de encaminhamento do lixo de Ubá para a 
cidade de Juiz de Fora: Há estudos para que o lixo seja 
aterrado na cidade de Ubá? Em caso afirmativo, quais 
as propostas e datas previstas? Qual é o gasto mensal 
para o município com o transporte de lixo até o aterro 
da cidade de Juiz de Fora?
Moção de Congratulações 030/17
ao Sr. Jorge Faustino da Silva, pelos relevantes 
serviços prestados à comunidade ubaense.
VEREADOR ALEXANDRE MENDES
Requerimento 115/17
Solicitação: ao prefeito para realizar o asfaltamento da 
Rodovia Dr. Heitor Peixoto Toledo, no trecho 
compreendido do trevo até as Comunidades Boa Vista, 
Colônia Padre Damião e Povoado São Domingos, e, 
posteriormente, a construção de redutores de 
velocidade e da rede de águas pluviais ao longo do 
logradouro. O presente pedido reitera, parcialmente, as 
Indicações nº 054/17 e nº 058/17 de mesma autoria.
VEREADOR ANTERO GOMES
Indicação 425/17
Solicitação: ao prefeito para realizar o asfaltamento da 
Av. Dr. Lourenço de Azevedo, Comunidade do Peixoto 
Filho, a pedido dos moradores.
Indicação 426/17
Solicitação: ao prefeito para realizar o asfaltamento da 
Rua Jesus Candian, Bairro Mangueira Rural, a pedido 
dos moradores.
Indicação 427/17
Solicitação: ao prefeito para realizar o asfaltamento da 
Rua Antônio Barbosa, Bairro Mangueira Rural, a 
pedido dos moradores.
Indicação 428/17
Solicitação: ao prefeito para realizar o asfaltamento no 
início da Rua Wilson Campos e o calçamento do trecho 
final da mesma (aproximadamente 500 metros), Bairro 
Mangueira Rural, a pedido dos moradores.
Indicação 429/17
Solicitação: ao prefeito para realizar o asfaltamento da 
Rua Roberta de Oliveira, Bairro Primavera, a pedido 
dos moradores.
Indicação 430/17
Solicitação: ao prefeito para realizar o asfaltamento de 
um trecho de aproximadamente 40 metros da Rua 
Lilina Rinaldi, Bairro Primavera, a pedido dos 
moradores.
VEREADOR PASTOR DARCI PIRES
Requerimento 098/17
Solicitação: ao prefeito, bem como à Sra. Secretária de 
Saúde, Dulcinea Thinassi Perini, a fim de solicitar-lhes 
para que seja remetida a esta Casa Legislativa, a partir 
de denúncia de munícipes e conforme o Parágrafo 
Único do Art. 56 da Lei Orgânica Municipal, sobre a 
cessão de servidores enfermeiros da Prefeitura para 
atuarem na FHEMIG (Casa de Saúde Padre Damião) e 
em outros locais, com desvio de função: Há quantos 
servidores da Prefeitura trabalhando no Hospital da 
FHEMIG? Qual órgão é responsável pelo pagamento 
dos servidores (Prefeitura ou FHEMIG)? Caso a 
Prefeitura seja responsável pelo pagamento dos 
servidores, qual é o montante pago até o mês junho de 
2017? Há quantos servidores, com o cargo de 
enfermeiro, atuando em outros órgãos ou serviços 
diversos a sua função? Tendo em vista a escassez de 
enfermeiros que o município possui, quais os motivos 
que levaram a Administração Municipal a cedê-los 
para outros órgãos ou desviá-los para outros setores?
VEREADORA JANE LACERDA
Indicação 424/17
Solicitação: ao prefeito para realizar o tapamento de 
um buraco na Rua Alencar Carneiro Viana, Bairro 
Vitória, oriundo de uma obra concluída da Prefeitura 
há duas semanas no local, a pedido dos moradores.
Indicação 445/17
Solicitação: ao prefeito, ao Sr. Secretário de Ambiente, 
Vicente de Paulo Pinto, e ao Sr. Tenente da Polícia 
Militar Ambiental, Júlio César Cortez, para solicitar-
lhes a notificação e fiscalização com o intuito de coibir 
a prática irregular de queima de pneus na rua atrás do 
antigo Cine Brasil, a pedido dos munícipes.
Requerimento 104/17
Solicitação: ao prefeito para realizar estudos técnicos 
que permitam a ampliação do horário de atendimento 
do PROCON Municipal. O presente pedido reitera, 
parcialmente, a Indicação nº 032/17 de autoria do edil 
Jorge Custodio Gervásio.
Requerimento 113/17
Solicitação: à Sra. Secretária Municipal de Saúde, 
Dulcinéa Thinassi Perini, e equipe técnica responsável 
pelo Tratamento Fora do Domicilio (TFD), bem como 
pacientes usuários do mesmo, para comparecerem a 
uma Reunião Ordinária no dia 19/06/2017 para 
explanarem a cerca da execução do serviço na cidade 
de Ubá.
Requerimento 114/17
Solicitação: ao prefeito para o envio a esta Casa de um 
Projeto de Lei nos moldes anexos, de forma a alterar a 
Lei  Complementar  123/2010 ot imizando o 
zoneamento urbano para que futuros loteamentos 
causem menos impacto e tragam maior segurança.
Representação 057/17
Solicitação: ao Exmo. Sr. Delegado Diretor do Detran 
de Minas Gerais, Rogério de Melo Franco Assis 
Araújo, a fim de indicar-lhe, a pedido dos munícipes 

interessados, a realização de estudos técnicos que 
possibilitem a implantação de câmeras para o 
monitoramento dos exames de direção na cidade de 
Ubá-MG (categorias A e B), tendo como exemplo 
outras cidades do Brasil que já possuem o sistema em 
pleno funcionamento (reportagens em anexo), visando 
a impedir fraudes e erros humanos durante as provas.
VEREADOR JORGE GERVÁSIO 
Moção de Pesar 031/17
Pelo falecimento do Sr. Sebastião Gravina, ocorrido 
recentemente.
VEREADOR JOSÉ ROBERTO FILGUEIRAS
Indicação 431/17
Solicitação: ao prefeito para realizar o tapamento de 
um buraco em frente à residência de nº 309 da Rua 
Cecília Petronilia Moreira, Bairro Vila Casal, a pedido 
dos moradores.
Indicação 432/17
Solicitação: ao prefeito para realizar o tapamento de 
um buraco em frente à residência de nº 175 da Rua 
Amadeus José Schiavon, Bairro Schiavon, a pedido 
dos moradores.
Indicação 449/17
Solicitação: ao prefeito para realizar a construção de 
um muro de contenção na Rua Ipanema, Bairro Olinda, 
especificamente em frente ao nº 220, a pedido dos 
moradores.
Indicação 450/17
Solicitação: ao prefeito para realizar o asfaltamento da 
Rua Santa Anastácia, Bairro São Domingos, a pedido 
dos moradores.
Requerimento 105/17
Solicitação: ao prefeito para realizar o tapamento de 
um buraco em frente à residência de nº 105 da Rua 
Arlindo da Silva Costa, Bairro Schiavon, a pedido dos 
moradores. O presente pedido reitera a Indicação nº 
011/17 de mesma autoria.
Requerimento 109/17
Solicitação: ao prefeito para realizar o asfaltamento na 
Rua Ipiranga e na Rua Ipanema, ambas no Bairro 
Olinda, a pedido dos moradores. O presente pedido 
reitera a Indicação nº 374/17 de autoria do edil Antero 
Gomes de Aguiar.  
Moção de Congratulações e Aplausos 029/17
À imprensa ubaense, pela cobertura das Reuniões 
Ordinárias da Câmara Municipal de Ubá.
VEREADORES JOSÉ ROBERTO FILGUEIRAS 
E JORGE GERVÁSIO 
Requerimento 106/17
Solicitação: à Presidência desta Casa de Leis a 
participação nos cursos: “Redação de Leis e 
Importância das Proposições – Modulo II” e “Lei 
Orgânica e o Regimento Interno”, os quais serão 
administrados na cidade de Belo Horizonte nos dias 
21/06 a 23/06 e 05/07 a 07/07, respectivamente.
VEREADORES ADEMIR DA FONSECA 
FIRMIANO E JORGE GERVÁSIO
Requerimento 107/17
Solicitação: a construção de dois redutores de 
velocidade na Av. Olegário Maciel, sendo um em 
frente ao Posto de Gasolina Zema e outro um pouco a 
frente, a pedido do proprietário do Posto Zema, Sr. 
Eduardo Felipe. O presente pedido reitera, 
parcialmente, o Requerimento nº 092/17 de autoria do 
edil Jorge Custodio Gervasio.
VEREADORES EDEIR PACHECO E GILSON 
FAZOLLA 
Indicação 421/17
Solicitação: ao prefeito para realizar o asfaltamento da 
Rua Ceará, Bairro Industrial, a pedido dos moradores.
Indicação 422/17
Solicitação: ao prefeito para realizar a limpeza de um 
terreno pertencente ao município localizado na Rua 
José Resende Brando, Bairro Bom Pastor, a pedido dos 
moradores.
Indicação 423/17
Solicitação: ao prefeito para realizar a extensão do 
calçamento da Rua Oswaldo dos Santos, Bairro 
Sobradinho, em um trecho de aproximadamente 35 
metros, bem como a instalação de dois bueiros, a 
pedido dos moradores.
Indicação 446/17
Solicitação: ao prefeito para realizar a reforma e a 
instalação de novos meios-fios na Rua José Resende 
Brando, Bairro Bom Pastor, a pedido dos moradores.
Indicação 447/17
Solicitação: ao prefeito e à Direção da ECP 
Engenharia, para indicar a necessidade de colocação 
de contêineres de lixo na Rua José Resende Brando, 
Bairro Bom Pastor, principalmente nas proximidades 
do nº 416 e da Praça Lilica Barbosa, a pedido dos 
moradores.
Indicação 448/17
Solicitação: ao prefeito para realizar a notificação do 
proprietário de um terreno em frente à residência de nº 
274 da Rua Capitão Teixeira Pinto, Bairro Centro, para 
realizar a limpeza e capina, bem como a limpeza de um 
terreno pertencente ao município localizado no mesmo 
logradouro, a pedido dos moradores.
Indicação 451/17
Solicitação: ao prefeito para realizar a poda de uma 
árvore nas proximidades da residência de nº 66 da Rua 
Raul de Morais, Bairro Vila Casal, a pedido dos 
moradores.
Indicação 452/17
Solicitação: ao prefeito para realizar a instalação de 
uma luminária no poste próximo ao nº 522 da Rua 
Luciano Candian, Bairro Mangueira Rural, a pedido 
dos moradores.
Indicação 453/17
Solicitação: ao prefeito e à Direção da ECP 
Engenharia, para indicar a necessidade de colocação 
de um contêiner de lixo próximo entre os números 73 e 
83 da Rua Sebastião Lisboa de Andrade, Bairro Peluso, 
a pedido dos moradores.  

Indicação 454/17
Solicitação: ao prefeito para realizar o patrolamento e 
cascalhamento de todo o percurso do Anel Viário que 
ainda não possui pavimentação, a pedido dos 
munícipes.
Requerimento 103/17
Solicitação: ao prefeito para realizar estudos técnicos 
que possibilitem a construção de um escadão na Rua 
Cecília Petronília Moreira, Bairro Vila Casal, nas 
proximidades do nº 491, a pedido dos moradores. O 
presente pedido reitera a Indicação nº 254/17 de autoria 
da vereadora Jane Lacerda Cristina Pinto.
Requerimento 112/17
Solicitação: ao prefeito para realizar o calçamento e a 
construção da rede de captação de águas pluviais na 
Rua Dico Caneschi, Bairro Louriçal, a pedido dos 
moradores. O presente pedido reitera a Indicação nº 
368/17 de mesmas autorias.

Proposições de 19 de junho de 2017
VEREADOR ALEXANDRE MENDES
Indicação 464/17
Solicitação: ao prefeito para realizar o asfaltamento da 
Rua Adão Quintão, Bairro Agroceres, principalmente 
nas proximidades do Posto de Saúde ali existente, a 
pedido dos moradores.
VEREADOR ANTERO GOMES 
Indicação 471/17
Solicitação: ao prefeito para realizar o asfaltamento da 
Rua Cristo Rei e Bom Jesus, ambas no Bairro João 
Teixeira, a pedido dos moradores.
Indicação 472/17
Solicitação: ao prefeito para realizar a construção de 
um redutor de velocidade em frente ao nº 90 da Rua 
Major Carneiro, Vila Franel, a pedido dos moradores.
Indicação 473/17
Solicitação: ao prefeito para realizar a construção de 
uma barreira na Praça Newton Carneiro, com o intuito 
de evitar que veículos trafeguem pela contramão de 
direção no sentido à Vila Franel e ao Bairro São João, a 
pedido dos moradores.
Indicação 474/17
Solicitação: ao prefeito para realizar a instalação de 
meios-fios na parte alta da Rua Vereador Oswaldo de 
Moura Estevão, Bairro Sol Nascente, com o intuito de 
impedir que a água proveniente das chuvas desçam até 
as residências da parte baixa da rua, a pedido dos 
moradores.
Indicação 475/17
Solicitação: ao prefeito para realizar o asfaltamento da 
Rua Afonso Ivo de Felippe, Bairro Alto do Santa Cruz, 
a pedido dos moradores.
Indicação 476/17
Solicitação: ao prefeito para realizar o asfaltamento da 
Rua do Livramento, Bairro Peluso, a pedido dos 
moradores.
Indicação 477/17
Solicitação: ao prefeito para realizar a construção de 
uma ponte na Travessa Viviane Bastos Mendes, Bairro 
Ponte Preta, com o intuito de interligar a passagem até o 
outro lado do Rio Ubá, a pedido dos moradores.
Requerimento 123/17
Solicitação: ao prefeito para realizar o asfaltamento da 
parte alta da Rua Marieta Augusta Silvia Marcos, 
Bairro Olaria, cuja extensão é de aproximadamente 60 
metros, a pedido dos moradores. O presente pedido 
reitera a Indicação nº 104/17 de autoria da vereadora 
Jane Cristina Lacerda Pinto.
VEREADOR PASTOR DARCI PIRES 
Indicação 465/17
Solicitação: ao prefeito para realizar o asfaltamento da 
Rua São Jorge, Bairro São Sebastião, a pedido dos 
moradores.
VEREADORA JANE LACERDA 
Indicação 466/17
Solicitação: ao prefeito para indicar-lhe a verificação se 
o terreno ao lado do imóvel de nº 256 da Rua Fioravante 
Dutra, Jardim Alves do Vale, pertence ao município e 
em caso afirmativo é necessário providenciar a 
limpeza; por outro lado, caso seja pertencente à 
particular, é necessária a notificação para a efetiva 
limpeza.
Requerimento 119/17
Solicitação: ao Prefeito para que seja remetida a 
informação a esta Casa Legislativa, conforme o 
Parágrafo Único do Art. 56, sobre qual é o formato 
correto das solicitações de exame e receituários 
exigidos pela Secretaria de Saúde de Ubá.
Requerimento 122/17
Solicitação: ao prefeito para que seja remetida a esta 
Casa, conforme o Parágrafo Único do Art. 56, maiores 
informações sobre a resposta do Requerimento nº 
064/17 encaminhada pela Prefeitura no Of.SG.73/17, 
de 29/05/2017. Para melhor entendimento, solicitam-se 
todos os repasses e despesas por meio de extratos 
bancários até o ano de 2017, bem como as informações 
financeiras foram aplicadas.
VEREADOR JORGE GERVÁSIO 
Indicação 478/17
Solicitação: ao prefeito para realizar a limpeza e capina 
nos bairros Ponte Preta, Olaria, Meu Sonho e 
Mangueira Rural, a pedido dos moradores.
Indicação 479/17
Solicitação: ao prefeito para realizar uma operação tapa 
buracos na Rua José Betil, Bairro Mangueira Rural, a 
pedido dos moradores.
Requerimento 124/17
Solicitação: ao prefeito para realizar o calçamento da 
Rua Maria Moni, Bairro Olaria, a pedido dos 
moradores. O presente pedido reitera a Indicação nº 
329/17 de autoria do edil Luis Carlos Teixeira Ribeiro.
VEREADOR JOSÉ ROBERTO FILGUEIRAS
Indicação 470/17
Solicitação: ao prefeito para realizar o nivelamento da 
Rua Manoel Casal, Bairro Vila Casal, a pedido dos 
moradores.

Representação 058/17
Solicitação: ao Sr. Coordenador do DER-Ubá, Célio 
Moreira da Silva, para solicitar-lhe a gentileza de 
providenciar uma operação tapa buracos na Rodovia 
Ubá-Divinésia, especificamente no trecho após o 
Bairro Laranjal, devido aos recorrentes acidentes 
ocorridos, a pedido dos moradores e motoristas.
VEREADOR LUIS CARLOS RIBEIRO 
Indicação 467/17
Solicitação: ao prefeito para realizar a construção de 
dois redutores de velocidade na Rua Avelino Otoni, 
Bairro Industrial, a pedido dos moradores.
Indicação 468/17
Solicitação: ao prefeito para realizar a construção de 
um redutor de velocidade na Rua Augusto Luiz 
Barbosa, Bairro Industrial, especificamente em frente à 
loja Célio Grossi Ferragens, a pedido dos moradores.
Indicação 469/17
Solicitação: ao prefeito para realizar o calçamento da 
Rua Lenir Guiziline de Andrade, Bairro Industrial, a 
pedido dos moradores.
Requerimento 120/17
Solicitação: ao prefeito para realizar a reforma da Praça 
do Bairro Pires da Luz, a pedido dos moradores. O 
presente pedido reitera a Indicação nº 062/17 de autoria 
conjunta entre o edil abaixo-assinado e a vereadora 
Jane Cristina Lacerda Pinto.
Requerimento 121/17
Solicitação: ao prefeito para realizar a construção de 
três redutores de velocidade na Av. Olegário Maciel, 
sendo em frente ao Mercado Sacola Silva, outro ao 
antigo Restaurante Industrial e, por último, um em 
frente ao Bar do Vicente, a pedido dos moradores. O 
presente pedido reitera, parcialmente, a Indicação nº 
170/17 de autoria conjunta entre os vereadores Darci 
Pires da Silva, Edeir Pacheco Da Costa, Gilson Fazolla 
Filgueiras, Rosângela Alfenas e Joseli Anísio Pinto.
VEREADORES EDEIR PACHECO E GILSON 
FAZOLLA 
Indicação 455/17
Solicitação: ao prefeito para realizar a construção da 
rede de esgoto no trecho inicial da Rua Ezequiel 
Moreira de Abreu, Bairro São Domingos, para torná-la 
independente da rede de águas pluviais, a pedido dos 
munícipes.
Indicação 456/17
Solicitação: ao prefeito para realizar estudos que 
possibilitem a construção de uma creche e uma escola 
no Bairro Palmeiras, no intuito de atender as crianças 
desse e dos demais bairros adjacentes, a pedido dos 
moradores.
Indicação 457/17
Solicitação: ao prefeito para realizar estudos que 
possibilitem a construção de uma academia ao ar livre 
no Bairro Palmeiras, visando a prática de atividades 
físicas pelos moradores desse e dos demais bairros 
adjacentes, a pedido dos moradores.
Indicação 458/17
Solicitação: ao prefeito para realizar estudos que 
possibilitem a construção de um bueiro na Rua 
Francisco Teixeira de Abreu, no Bairro Palmeiras, nas 
proximidades do nº 1505 e Mercado RJ, a pedido dos 
moradores.
Indicação 459/17
Solicitação: ao prefeito para realizar a construção da 
rede de captação de águas pluviais na Rua Alameda das 
Orquídeas, Bairro Cidade Jardim, a pedido dos 
moradores.
Indicação 460/17
Solicitação: ao prefeito para realizar estudos técnicos 
que possibilitem a construção da sede própria do Posto 
de Saúde do Bairro Palmeiras, devido ao constante 
crescimento desse e dos demais bairros adjacentes, a 
pedido dos moradores.
Indicação 461/17
Solicitação: ao prefeito para realizar o tapamento de um 
buraco na Rua Angelina Bonfá dos Santos, próximo ao 
Gazolão, a pedido dos moradores.
Indicação 462/17
Solicitação: ao prefeito para realizar a limpeza e 
remoção de entulhos na Rua Jesus Monteiro de Barros, 
Bairro Boa Vista, especificamente no nº 176, a pedido 
dos moradores.
Indicação 463/17
Solicitação: ao prefeito, bem como à Direção da ECP 
Engenharia, para solicitar a disponibilização de um 
contêiner de lixo na Rua José Lourenço da Silva, Bairro 
da Luz, especificamente nas proximidades da empresa 
Confecções Leão.
Requerimento 116/17
Solicitação: ao prefeito para realizar a instalação de um 
poste com luminária em frente ao nº 389 da Rua 
Francisco André de Araújo, Bairro Beira Linha, a 
pedido dos moradores, a pedido dos moradores. O 
presente pedido reitera a Indicação nº 159/17 de autoria 
conjunta dos vereadores Darci Pires da Silva, Gilson 
Fazolla Filgueiras, Rosângela Alfenas e Joseli Anísio 
Pinto.
Requerimento 117/17
Solicitação: ao prefeito para realizar o asfaltamento do 
trecho final da Rua Ismael de Oliveira, Bairro Santa 
Bernadete, a pedido dos moradores. O presente pedido 
reitera a Indicação nº 114/17 de autoria da vereadora 
Rosângela Alfenas.
Requerimento 118/17
Solicitação: ao prefeito para realizar o patrolamento e 
cascalhamento da estrada da Comunidade Parada 
Moreira, inclusive na localidade conhecida como 
“Morro da Mata”, a pedido dos moradores. O presente 
pedido reitera a Indicação nº 269/17 de mesmas 
autorias.

Proposições de 26 de junho de 2017
VEREADOR ANTERO GOMES 
Indicação 486/17
Solicitação: ao prefeito para realizar a instalação de um 

poste de iluminação pública no final da Rua Luiz 
Médice, Bairro Peluso, em frente ao nº 193, a pedido 
dos moradores.
Indicação 487/17
Solicitação: ao prefeito para realizar estudos técnicos 
que possibilitem o pagamento ou ajuda de custo para o 
combustível dos veículos particulares utilizados pelos 
agentes de saúde que atendem os moradores da Zona 
Rural de Ubá, tais como Córrego das Posses, Ubá 
Pequeno, 13 de Maio, Zueira, Santo Anastácio e outras 
regiões.
Indicação 490/17
Solicitação: ao prefeito para realizar o calçamento da 
Rua F, no Bairro San Rafael, a pedido dos moradores.
Indicação 491/17
Solicitação: ao prefeito para realizar a reforma da ponte 
da Comunidade Córrego Santo Anastácio, localizada 
após a estrada que dá acesso ao Bairro Laranjal, a 
pedido dos moradores.
Indicação 492/17
Solicitação: ao prefeito para realizar o asfaltamento da 
Rua José Lemos Duarte e da Rua Edgard Lemos 
Duarte, ambas no Bairro Oséias Maranhão, a pedido 
dos moradores.
VEREADORA JANE LACERDA
Indicação 480/17
Solicitação: ao prefeito para realizar estudos técnicos 
que possibilitem a instalação de um semáforo para 
pedestres na Rua São José, especificamente nas 
proximidades do Banco do Brasil, com o intuito de 
garantir a travessia segura para os pedestres.
Indicação 481/17
Solicitação: ao prefeito para realizar estudos técnicos 
que possibilitem a instalação de um semáforo para 
veículos na Av. Comendador Jacinto Soares de Sousa 
Lima, entre os fundos do Banco do Brasil e a ponte que 
fornece acesso ao outro lado da via e ao Terminal 
Rodoviário, a pedido dos munícipes.
Indicação 482/17
Solicitação: ao prefeito para realizar estudos técnicos 
que possibilitem a construção de uma passarela elevada 
com a pintura de faixa de pedestres na Av. Olegário 
Maciel, nas proximidades da Loja Singulani e da 
Padaria Industrial, visando a garantir a travessia segura 
para os pedestres, a pedido dos munícipes.
Indicação 483/17
Solicitação: ao prefeito para realizar estudos que 
possibilitem melhorias no transporte de pacientes para 
tratamento de saúde em outras cidades, TFD, a partir da 
solicitação de pacientes e de seus familiares: Muitos 
pacientes, após cirurgias complexas, estão sendo 
transportados deitados em veículos do tipo Kombi, sem 
conforto e colocando em risco a saúde devido ao 
recente procedimento operatório; Pacientes denunciam 
a carona de parentes dos motoristas do TFD para outras 
cidades. A situação não é rara e já provocou a 
inexistência de vagas para pacientes; Os pontos 
marcados pelo Setor de Ambulância para acolher os 
pacientes durante a madrugada nem sempre são de 
mútuo acordo. Embora um paciente e sua filha 
acompanhante reivindiquem a mudança do local de 
espera, pois está ao lado de um local conhecido como 
ponto de uso e tráfico de drogas ilícitas, obtiveram o 
pedido indeferido pelo Chefe do Setor de Ambulância; 
Muitos pacientes que residem na Zona Rural são 
deixados de madrugada no centro da cidade após o 
tratamento, os quais devem aguardar muitas horas até o 
inicio da circulação dos ônibus; Alguns pacientes são 
avisados com antecedência por telefone do horário que 
o veículo passará pelo ponto, no entanto, outros 
pacientes têm que aguardar muitas horas na rua.
Indicação 494/17
Solicitação: ao prefeito para realizar estudos técnicos 
que possibilitem a construção de uma academia ao ar 
livre no lote do antigo Posto de Saúde, que foi 
demolido, no Distrito de Miragaia, a pedido dos 
moradores.
Requerimento 125/17
Solicitação: ao prefeito para realizar estudos técnicos 
que possibilitem mudanças no logradouro de acesso e 
saída dos moradores da Comunidade Córrego Santana 
até  a  Rodovia Ubá-Rodeiro,  aumentando-o 
paralelamente à rodovia. O presente pedido reitera a 
Indicação nº 387/17 de mesma autoria.
Requerimento 126/17
Solicitação: ao Sr. Ouvidor Municipal de Saúde, Luiz 
Antônio Pereira, para solicitar-lhe que seja remetida a 
esta Casa de Leis o quantitativo de reclamações contra 
o Transporte Fora do Domicilio (TFD) e relacionadas 
ao servidor Chefe do Setor de Ambulâncias, Sr. Rafael 
Gomes Soares, até o presente mês do ano de 2017.
VEREADOR JOSÉ ROBERTO FILGUEIRAS
Indicação 488/17
Solicitação: ao prefeito para realizar estudos técnicos 
que propiciem melhorias na sinalização entre o 
encontro dos logradouros Francisco André de Araújo, 
Ângelo Porto e Francisco Teixeira de Abreu, em razão 
dos inúmeros acidentes no local, a pedido dos 
munícipes.
Indicação 493/17
Solicitação: ao prefeito para realizar estudos técnicos 
que melhorem a localização da instalação das placas 
indicativas dos pontos de ônibus do Bairro Pires da Luz, 
a pedido da Associação de Moradores do Bairro Pires 
da Luz.
VEREADORES EDEIR PACHECO, PASTOR 
DARCI PIRES, GILSON FAZOLLA E JOSELI 
ANISIO
Indicação 484/17
Solicitação: ao prefeito para realizar a poda de todas 
árvores da Rua Francisco Teixeira de Abreu, Bairro 
Palmeiras, a pedido dos moradores.
Indicação 485/17
Solicitação: ao prefeito para realizar a colocação de um 
contêiner de lixo na Av. Paulino Fernandes, Bairro 

Paulino Fernandes, em frente ao Claudiney Studio 
Digital, a pedido dos moradores.
Indicação 489/17
Solicitação: ao prefeito para realizar a substituição das 
lâmpadas e luminárias dos postes localizados na Rua 
Edson Furtado Caiaffa, Bairro Palmeiras, a pedido dos 
moradores.
Indicação 495/17
Solicitação: ao prefeito para realizar a reforma da Praça 
Guadalajara, no Bairro Eldorado, especialmente com 
relação a pintura, reforma do passeio, instalação de 
bancos, poda de árvores e plantio de grama, a pedido 
dos moradores do bairro e dos fiéis da Igreja Nossa 
Senhora Aparecida.
Indicação 496/17
Solicitação: ao prefeito para realizar a reforma da praça 
localizada no inicio da Rua Celidônio Mazzei, Bairro 
Antonina Coelho (Cohab), especialmente com relação 
a pintura, instalação de bancos, reforma do passeio, 
poda de árvores e plantio de grama, a pedido dos 
moradores.
Indicação 497/17
Solicitação: ao prefeito para realizar a reforma da Praça 
São Januário, Centro, especialmente com relação a 
pintura, instalação de bancos, reforma do passeio, poda 
de árvores e plantio de grama, a pedido dos munícipes.
Indicação 499/17
Solicitação: ao prefeito para realizar a pintura e 
sinalização mais eficiente dos redutores de velocidade 
da Av. dos Andradas, Bairro São Sebastião, em frente 
aos números 108 e 252, a pedido dos munícipes.
Indicação 501/17
Solicitação: ao prefeito para realizar a limpeza e capina 
da quadra poliesportiva do Bairro Olaria, a pedido dos 
moradores.
Indicação 503/17
Solicitação: ao prefeito para realizar estudos técnicos 
que possibilitem a inserção de uma vaga especial para o 
estacionamento de veículos de pessoas portadoras de 
necessidades especiais na Rua da Paz, centro, em frente 
ao nº 71.
Indicação 504/17
Solicitação: ao prefeito para realizar estudos técnicos 
que possibilitem melhorias na sinalização da Rua 
Henrique Parma, próximo ao nº 126, devido ao 
recorrente tráfego de veículos na contramão.
Requerimento 127/17
Solicitação: ao prefeito para que seja remetida a relação 
de todos Secretários Municipais e Médicos da Saúde da 
Família, indicando o local de trabalho, jornada de 
trabalho, vencimentos e matrícula.
Requerimento 128/17
Solicitação: ao prefeito para realizar o calçamento e da 
instalação de quatro postes de iluminação pública na 
Rua Maria Moni, Bairro Olaria, a pedido dos 
moradores. O presente pedido reitera, respectivamente, 
o Requerimento nº 124/17 de autoria do edil Jorge 
Custodio Gervásio e a Indicação nº 330/17 de autoria do 
edil Luis Carlos Teixeira Ribeiro.

Proposições de 04 de julho de 2017
VEREADOR ANTERO GOMES 
Indicação 505/17
Solicitação: ao prefeito para realizar o plantio de 
árvores na Rua Otacílio Coutinho, especificamente em 
frente ao muro da Escola Estadual Padre Joãozinho, a 
pedido do diretor da referida escola.
Indicação 506/17
Solicitação: ao prefeito para realizar estudos técnicos 
que possibilitem a reserva de áreas para o despejo de 
entulhos pelos carroceiros da cidade de Ubá, a pedido 
dos mesmos.
Indicação 512/17
Solicitação: ao prefeito para realizar a construção de 
dois redutores de velocidade na Av. Vereador João 
Gomes Pereira, Bairro Pires da Luz, sendo um em 
frente ao nº 115 e outro ao nº 156, a pedido dos 
moradores.
Moção de Congratulações e Aplausos 032/17
Aos funcionários da ECP Engenharia, pelos relevantes 
serviços prestados na cidade de Ubá.
VEREADOR PASTOR DARCI PIRES
Moção de Congratulações e Aplausos 033/17
À Excelentíssima Senhora Promotora de Justiça, Thais 
Lamim Leal Thomaz, pelos relevantes serviços 
prestados à frente da Promotoria do Meio Ambiente e 
Patrimônio Cultural.
Moção de Pesar 034/17
Pelo falecimento da Sra. Eli Lucas Biscoto, ocorrido 
recentemente.
VEREADOR JORGE GERVÁSIO 
Indicação 507/17
Solicitação: ao prefeito para realizar o calçamento da 
Rua Paschoalino Bianchi (Morro do Biscoto), Bairro 
Nossa Senhora de Fátima, a pedido dos moradores.
Representação 059/17
Solicitação: ao Exmo. Sr. Deputado Estadual de Minas 
Gerais, Dirceu dos Santos Ribeiro, para solicitar-lhe a 
realização de deliberações necessárias junto ao 
Governo do Estado no sentido de viabilizar a doação de 
uma van ao município de Ubá para o transporte de 
Pacientes Fora do Domicilio, TFD, garantindo maior 
segurança e comodidade aos pacientes.
Representação 060/17
Solicitação: à Gerência da Caixa Econômica Federal, 
com sede em Ubá, para solicitar a gentileza de remeter a 
esta Casa de Leis sobre a situação dos apartamentos 
abandonados no Condomínio Cidade Carinho. 
Segundo os moradores do condomínio, há cerca de 40 
apartamentos abandonados nos quais estão ocorrendo 
depredação e furto de fios elétricos. Neste sentido, por 
que ainda não houve a concessão para o uso dos 
apartamentos, tendo em vista o grande número de 
famílias cadastradas?
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