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Vereadores recebem proprietário
e gerente de empresa de ônibus
Distribuição Gratuita

Vários assuntos referentes à prestação de serviços pela empresas foram levantados pelos Vereadores durante a sessão que contou
com a presença do proprietário da Viação Ubá, Bruno Santana, e do gerente da empresa, Egídio Campos Santana

Grande parte das proposições
apresentadas pelos
Ve r e a d o r e s d u r a n t e a s
reuniões são direcionadas à
e m p r e s a Vi a ç ã o U b á ,
prestadora de serviço no
transporte público municipal.
Para que algumas dúvidas
pudessem ser sanadas, e
atendendo à Representação
0 2 6 / 11 , d e a u t o r i a d o
Ve r e a d o r P a u l o C é s a r
Raymundo (DEM), a Câmara
convidou o proprietário e o
gerente da empresa, Bruno
Santana e Egídio Santana,
respectivamente.
De acordo com alguns
Vereadores, um dos grandes
problemas do transporte
público se deve ao fato de a
parte mais alta da cidade não
dispor de linhas de ônibus.
Bruno Santana colocou-se à
disposição para discussões,
mas pediu discernimento por
parte dos vereadores,
lembrando que a empresa
atende diariamente a mais de
dez mil pessoas e que se uma
dezena de pessoas tiver algum
tipo de reclamação, eles
fazem parte de uma minoria.
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Câmara recebe visita do
embaixador da Grécia

Parlamentares solicitam mais
policiamento nas escolas de Ubá
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Parlamentares ubaenses
participam de Assembleia
Regional da Zona da Mata
Cohab, Fazendinha
e Pires da Luz ganharão
praça de esportes do PAC
Plenário aprova pedido
de mais academias
ao ar livre
Vereador sugere criação
da guarda municipal
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Em 2013, a cidade de Ubá irá
receber o “Festival
Internacional da Arte pela Paz”.
Para oficializar o evento, que é
promovido pela Grécia, a
Câmara Municipal recebeu a
visita do embaixador da Grécia
no Brasil, Dimitri Alexandrakis,
e o idealizador e coordenador do
festival, Dr. Takis Alexious.
O evento teve origem em
Atenas, onde mantêm sua sede e
congrega mais de 1200 artistas
de 90 países, levando
anualmente a diferentes cidades
do mundo a ousada proposta de
construir a paz através das mais
diversificadas manifestações
artísticas, sob a visão do lado
positivo da vida.
A Presidente da Câmara
Municipal de Ubá, Vereadora
Rosângela Alfenas (PSDB), se
mostrou uma entusiasta da idéia
de Ubá sediar este festival.
“Quando nos chegou a
informação de que Ubá poderia
ser escolhida para sediar o

Festival Internacional da Arte
pela Paz, no ano de 2013, a
proposta recebeu nosso
imediato incentivo. A notícia,
pareceu-nos então um sonho,

permeado pela bela imagem do
congraçamento de artistas de
todos os cantos e de todas as
artes, em defesa da paz”, disse.

O embaixador da Grécia no Brasil, Dimitri Alexandrakis
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Câmara recebe visita do embaixador da Grécia
todas as artes, em defesa da
paz”, disse.
De acordo com a Vereadora, os
idealizadores do projeto
conseguiram fazer com que
todos acreditem na
possibilidade de mudanças
através da arte. “E uma ideia
tão auspiciosa vem justamente
dos gregos, que outrora
sonharam e realizaram o
congraçamento dos povos por
meio dos jogos olímpicos. E
hoje, espalham por todos os
países uma verdade
contagiante: a amizade através
da arte pode mudar o mundo”,
afirmou.
O fato de receber cidadãos da
Grécia, berço da democracia,
também foi lembrado pela
Vereadora. “E agora, quando
temos a honra de receber no
Parlamento Ubaense nossos
ilustres visitantes da
República Helênica, berço da
democracia, sentimo-nos
honrados e felizes por saber
que nosso Brasil foi escolhido
para sediar o encontro de
2013, e, mais ainda, que Ubá
será o palco deste festival da
arte pela paz”, ressaltou.
Finalizando suas palavras, a
Presidente da Câmara colocou
o Poder Legislativo à
disposição da comissão
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emoção que sente em poder
ver Ubá sediar um evento
grandioso e importante como
este. “Os ubaenses se
orgulham por termos grandes
representantes artísticos por
todo o Brasil e o orgulho que
sentimos hoje de podermos
sediar um evento deste porte é
muito grande, principalmente
por ser um evento que tem
como objetivo manifestar a
paz através da arte” comentou.
Já o embaixador da Grécia, Dr.
Dimitri Alexandrakis,

Durante a reunião ordinária
do dia 28/03, o Vereador Luiz
Alberto Gravina (PMDB)
apresentou o Requerimento
0 4 0 / 11 , s o l i c i t a n d o a o
comandante do 21º Batalhão
de Polícia Militar que
intensifique o policiamento
preventivo durante o início e
término das aulas em todas as
escolas do município, com o
objetivo de fiscalizar e
orientar a entrada e saída dos
alunos.
Segundo o autor da
proposição, “existe um

transtorno muito grande
quando da entrada e saída dos
alunos de todas as escolas do
município. Este fato é oriundo
de reclamações formalizadas
por inúmeros pais,
professores e diretores das
escolas”.
Em resposta ao requerimento,
o Ten. Cel. Carlos José
Bratiliere, Comandante do
21º BPM, diz que foram
registradas 31 ocorrências em
18 escolas da cidade, sendo
que o município de Ubá
possui 66 estabelecimentos de
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destacou a importância de
praticarmos a democracia, e
falou ainda que através da arte
é possível atingir este
objetivo.
“Através do Arte pela Paz, nós
pretendemos baixar os índices
de violência, que hoje são
muito grandes. Queremos a
Paz e queremos manifestá-la
através da arte. Embora Ubá
seja uma pequena cidade,
assim como a Grécia é
pequena, temos algo muito em
comum” disse.

Parlamentares solicitam mais
policiamento nas escolas de Ubá

imprensa@camarauba.mg.gov.br
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Rua Santa Cruz, 301
Ubá - Minas Gerais

Martim A. C. Barbosa

organizadora do evento.
“Desde já, coloco o Poder
Legislativo à disposição da
comissão organizadora do
Festival Internacional Arte
Pela Paz, no esforço coletivo
para que em 2013 nossa cidade
receba os artistas e visitantes
de todos os lugares da maneira
mais carinhosa possível e que
aqui seja, de fato, o palco de
uma festa memorável e
irradiante de paz”.
O Prefeito de Ubá, Vadinho
Baião, também falou da
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O embaixador da Grécia no Brasil, Dimitri Alexandrakis, a Presidente da Câmara, Vereadora Rosângela Alfenas (PSDB),
a primeira-dama do município, Gisela Haikal e o Prefeito de Ubá, Vadinho Baião
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Em 2013, a cidade de Ubá irá
receber o “Festival
Internacional da Arte pela
Paz”. Para oficializar o evento,
que é promovido pela Grécia, a
Câmara Municipal recebeu a
visita do embaixador da
Grécia no Brasil, Dimitri
Alexandrakis, e o idealizador e
coordenador do festival, Dr.
Takis Alexious.
O evento teve origem em
Atenas, onde mantêm sua sede
e congrega mais de 1200
artistas de 90 países, levando
anualmente a diferentes
cidades do mundo a ousada
proposta de construir a paz
através das mais diversificadas
manifestações artísticas, sob a
visão do lado positivo da vida.
A Presidente da Câmara
Municipal de Ubá, Vereadora
Rosângela Alfenas (PSDB), se
mostrou uma entusiasta da
idéia de Ubá sediar este
festival. “Quando nos chegou
a informação de que Ubá
poderia ser escolhida para
sediar o Festival Internacional
da Arte pela Paz, no ano de
2013, a proposta recebeu
nosso imediato incentivo. A
notícia, pareceu-nos então um
sonho, permeado pela bela
imagem do congraçamento de
artistas de todos os cantos e de

Patrulha escolar seria solução, segundo vereadores

ensino. “Como se vê, o efetivo
necessário para atender à
demanda de um policial por
turno em cada escola estaria
fora da capacidade de
atendimento”, justifica.
Ainda de acordo com o
Comandante, as escolas de
Ubá são locais seguros e com
um bom ambiente de
relacionamento entre os
alunos. “Um bom trabalho
realizado pelos profissionais
de educação em integração
com outros órgãos do Poder
Público e com o apoio da PM
seria o ideal para minimizar o
sentimento de insegurança
gerado por um fato isolado no
Rio de Janeiro”, diz o Ten.
Cel. Bratiliere, se referindo ao
assassinato de alunos de uma
escola pública de Realengo.
O comando do batalhão
reforçou o trabalho da polícia
militar nas escolas através do
PROERD, JCC, além de
palestras, quando solicitadas,
bem como as guarnições de
serviço, que frequentemente
passam nas imediações das
escolas como forma de
prevenir ocorrências de
crimes nestes locais.
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Destaque

Vereadores recebem proprietário
e gerente de empresa de ônibus
Grande parte das proposições
apresentadas pelos Vereadores
durante as reuniões são
direcionadas à empresa Viação
Ubá, prestadora de serviço no
transporte público municipal.
Para que algumas dúvidas
pudessem ser sanadas, e
atendendo à Representação
026/11, de autoria do Vereador
Paulo César Raymundo
(DEM), a Câmara convidou o
proprietário e o gerente da
empresa, Bruno Santana e
E g í d i o S a n t a n a ,
respectivamente.
De acordo com alguns
Vereadores, um dos grandes
problemas do transporte
público se deve ao fato de a
parte mais alta da cidade não
dispor de linhas de ônibus.
“Esse é o caso dos bairros
Schiavon, Concórdia e Olaria,
por exemplo. A população
sempre nos procura para que
possamos tentar solucionar
este tipo de problema”, disse
Jorge Custódio Gervásio (PV).
A o r e s p o n d e r o
questionamento do Edil, Bruno
Santana afirmou que a Viação
Ubá é a operadora do sistema
de transporte atualmente
montado em Ubá, não cabendo
a ela determinar como esse
serviço será estruturado. O
proprietário da empresa disse,
ainda, que concorda que a
prestação do serviço tem
apresentado falhas, mas afirma
que boa parte dos problemas
são decorrentes da evolução de

trânsito, custos e mercado. “É
importante diferenciar o que é
falha da Viação Ubá e o que
condiz com a realidade
brasileira de transporte urbano.
A Viação Ubá é uma empresa
particular, que visa lucro, mas
que tem por objetivo prestar
um bom serviço”, explicou.
Bruno Santana disse que
alterar as rotas de linhas já
existentes não causa grande
impacto nos custos da empresa
e que para isso acontecer é uma
questão de consenso.
“O
grande problema é quando
surgem solicitações para
criação de novas linhas, pois
i s s o i m p l i c a n a
disponibilização de um novo
veículo e contratação de novas
equipes”, ponderou.
De acordo com o Vereador José
Roberto Reis Filgueiras (PT),
para que os problemas
enfrentados pela parte alta do
bairro Schiavon possam ser
solucionados, será agendada
um reunião entre a Associação
de Moradores do bairro e o
gerente da empresa, na qual
será discutida qual a melhor
solução.
Durante a conversa, o Vereador
Carlos da Silva Rufato (PSDB)
afirmou que durante uma
reunião entre vereadores e o
gerente da Viação Ubá, teria
ficado acordado que seria
realizada uma experiência para
avaliar a possibilidade de
criação de uma linha para
atender melhor aos moradores

Vereadores cobraram melhor prestação de serviço da empresa.
Em destaque o Gerente da Viação Ubá, Egídio Campos Santana (E) e o proprietário da empresa, Bruno Santana(D)

do bairro Santa Bernadete.
“Esta experiência iria durar 30
dias, mas não foi feita”,
contou.
Já o vereador Vinícius Samor
disse acreditar que a discussão
da questão do transporte
coletivo é de fundamental
importância não só para a
Câmara como também para a
Prefeitura e população. “É
importante que tenhamos uma
discussão qualificada para que
todos os vereadores possam ter

conhecimento de como o
sistema funciona para então
pensar em políticas públicas
que possam solucionar ou
amenizar o problema”,
contextualizou.
Bruno Santana colocou-se à
disposição para discussões,
mas pediu discernimento por
parte dos vereadores,
lembrando que a empresa
atende diariamente a mais de
dez mil pessoas e que se uma
dezena de pessoas tiver algum

tipo de reclamação, eles fazem
parte de uma minoria.
“A empresa atua na cidade com
a mesma estrutura de
equipamento e pessoal de dez
anos atrás e, no entanto, possui
em torno de 33,68% a menos
de passageiros do que tinha
nessa época. Se o município
quiser contratar uma equipe
técnica para avaliar a prestação
de serviço, a Viação Ubá
custeia a contratação”,
finalizou.

Parlamentares ubaenses participam de
Assembleia Regional da Zona da Mata
A Assembleia Regional de
Desenvolvimento da Zona da
Mata, organizada pela
Universidade Federal de Juiz de
Fora (UFJF), aconteceu no
último dia 13/05, no Museu de
Arte Murilo Mendes (Mamm),
com a missão de discutir e
colocar em prática propostas de
ações governamentais que
favoreçam a economia da
região.
Além da Presidente da Câmara
Municipal de Ubá, Vereadora
Rosângela Alfenas (PSDB) e
dos Vereadores Vinícius Samôr
(PT) e José Roberto Reis
Filgueiras (PT), participaram do
evento o prefeito de Ubá,
Vadinho Baião, prefeitos de
várias cidades da região, bem
como deputados federais e

estaduais.
Após este encontro, os presentes
devem reavaliar as medidas,
propondo mudanças e novas
alterações que deverão ser
encaminhadas para o diretor da
Faculdade de Economia,
Lourival Batista de Oliveira. Ele
ficará responsável pela
confecção de uma agenda final
com as modificações sugeridas,
que serão apresentados numa
próxima reunião, marcada para
20 de junho, também em Juiz de
Fora. Nesta ocasião, serão
definidos os responsáveis pelo
andamento político de cada
demanda priorizada.
Os prefeitos da cidades polos de
Ubá, Vadinho Baião; de
Cataguases, Willian Lobo de
Almeida e de Leopoldina, Bené

Guedes, pronunciaram-se sobre
a necessidade da criação de uma
bandeira em prol da Zona da
Mata que brigue por recursos e
implantação de negócios,
geradores de empregos. O
mesmo posicionamento foi
defendido pelo presidente da
Associação dos Municípios da
Microrregião do Vale do
Paraibuna (Ampar), Marcílio
Vieira Pacheco, pelo presidente
da Federação das Indústrias de
Minas Gerais – regional Zona da
Mata (Fiemg), Francisco
Campolina, e pelo presidente da
Agência de Desenvolvimento de
Juiz de Fora e Região, Luiz
Geraldo Soranço.
Uma das 12 microrregiões do
Estado de Minas Gerais, a Zona
da Mata Mineira tem em sua

Participaram a Vereadora Rosângela Alfenas (PSDB) e os
Vereadores Vinícius Samôr (PT) e José Roberto (PT)

história a marca do pioneirismo
e o destaque no cenário
econômico brasileiro. Formada
por 142 municípios, divididos
em sete microrregiões
geográficas, atualmente
apresenta estagnação no

crescimento. Contudo, a região
possui uma variada gama de
setores industriais e de comércio
com possibilidades de
desenvolvimento e de
investimento.
*Com informações da Secom/UFJF
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Notas
Vereador cobra
explicações
do Executivo
Durante a reunião ordinária do
dia 23/05, o Vereador Maurício
Valadão (PTB) apresentou o
requerimento 083/11,
solicitando esclarecimentos do
Executivo Municipal sobre
matérias divulgadas nas duas
últimas edições do Jornal
Gazeta Regjornal, onde há
denúncia de que o Procurador
do Município, Márcio
Guimarães Moreira, teria se
apossado indevidamente de
um imóvel, situado à Rua do
Rosário, na parte central da
cidade.
“Confusão maior foi feita
quando o jornal publicou
certidões da Divisão de
Cadastro, subordinadas ao
Secretário de Planejamento
informando (em março)
pertencer ao Sr. Procurador e,
em maio, após a primeira
reportagem, pertencer ao
espólio do Sr. Heitor da Veiga
Pinto”, explica o autor da
proposição. Os Vereadores
aprovaram a proposição por
unanimidade.

Isenção
O Vereador Carlos da Silva
Rufato foi o autor do
requerimento 079/11 que
solicitou ao prefeito de Ubá,
Vadinho Baião, que isente,
futuramente, a cobrança de
taxas de estacionamento nas
proximidades do velório
municipal.
De acordo com o edil, que teve
sua proposição aprovada por
unanimidade, todos os dias
ocorrem óbitos no município
de Ubá. “O presente
requerimento visa evitar
eventuais transtornos às
famílias dos ausentes que, com
certeza, estarão passando por
momentos de profunda
angústia”, justifica.

Repasses
O envio de correspondência
ao DETRAN/MG, em Belo
Horizonte, solicitando que
este órgão informe a Câmara
Municipal os valores que são
repassados à prefeitura
municipal de Ubá referentes
a multas de trânsito
aplicadas neste município.
Esta foi a representação
031/11, apresentada pelo
Vereador Jorge da Kombi
(PV) e aprovada por
unanimidade.

Cohab, Fazendinha e Pires da Luz
ganharão praça de esportes do PAC
A representação 034/11, de
autoria do Vereador Vinícius
Samôr de Lacerda (PT),
solicitou o envio de
correspondência para as
associações de moradores
dos bairros Pires da Luz,
Cohab e Fazendinha
informando a seleção do
município de Ubá para
receber a construção de uma
praça de esportes e cultura,
através das obras do
Programa de Aceleração do
Crescimento (PAC 2).
De acordo com a proposição,
aprovada por unanimidade
pelo Plenário da Câmara, o
anúncio dos 361 municípios
selecionados para receberem
a construção da praça em
2011 foi feito pela Ministra
da Cultura, Ana de Hollanda,
dia 19/05, no Teatro Funarte
Plínio Marcos, em Brasília.
Agora, o município tem 120
dias, a partir do dia 19/05,
para apresentar o projeto à
Caixa Econômica Federal,
responsável pela liberação
dos recursos. A construção
está prevista para ocorrer
entre 2011 e 2012.
A Praça do PAC, agora
denominada Praça dos
Esportes e da Cultura (PEC)
compõe o PAC 2 no Eixo
Comunidade Cidadã, assim
como outros equipamentos
sociais de saúde, educação e
segurança pública.
O projeto orçado em R$ 1,6
bilhão prevê a construção de
800 novos centros de esporte
e cultura em todo o país até
2014, sendo que para esta
primeira etapa, que será

Um dos projetos disponíveis pelo PAC

iniciada até junho de 2012,
está prevista a construção de
361 PECs, em 301
municípios brasileiros, a um
custo de R$ 900 milhões,
localizados nas regiões
Sudeste (164), Nordeste
(110), Sul (67), Norte (34) e
Centro-Oeste (26).
“O valor do investimento em
Ubá é orçado em cerca de
dois milhões de reais,
oriundos do governo federal
com contrapartida do terreno
pelo município. A área
destinada à construção da
praça fica entre os bairros
COHAB e Pires da Luz, com
aproximadamente 3000 m².”
O objetivo das Praças dos

Esportes e da Cultura é
integrar num mesmo espaço
físico, programas e ações
culturais, práticas esportivas
e de lazer, formação e
qualificação para o mercado
de trabalho, serviços sócioassistenciais, políticas de
prevenção à violência e
inclusão digital, de modo a
promover a cidadania em
territórios de alta
vulnerabilidade social das
cidades brasileiras.
Segundo a ministra Ana de
Hollanda, o Ministério da
Cultura pretende estender a
estes locais os principais
programas da Pasta, tais

como os Pontos de Cultura,
as Salas de Cinema Mais
Cultura, Bibliotecas
Públicas, Agentes de
Leitura, além de projetos de
arte apoiados pela Fundação
Nacional de Arte
(Funarte/MinC).
A concepção, objetivos e
projetos arquitetônicos de
referência das Praças foram
desenvolvidos por uma
equipe multidisciplinar e
interministerial que
desenvolveu três modelos
de Praças, previstos para
terrenos com dimensões
mínimas de 700 m², 3.000
m² e 7.000 m².

Plenário aprova pedido de mais academias
ao ar livre

As academias ao ar livre são
um convite ao exercício
físico com equipamentos
coloridos e diferentes que
despertam nas pessoas no
mínimo curiosidade para
saber como funcionam.
Lembram o play-ground, os
brinquedos dos parques
destinados exclusivamente
às crianças.
As academias ao ar livre são
a maior representação de
democratização das
atividades físicas: qualquer
pessoa, em qualquer
momento, sem custo algum,
pode se beneficiar utilizando
aquele espaço, tanto do
ponto de vista do lazer

quanto do da saúde.
A principal vantagem é ter
um espaço público, atrativo,
modernamente equipado
para fazer exercícios que
podem contribuir para o
combate ao sedentarismo,
ajudando na promoção da
saúde da população.
Com o intuito de melhorar a
qualidade de vida dos
ubaenses proporcionando
saúde e bem estar, o
Vereador Luiz Alberto
Gravina (PMDB)
apresentou a Indicação
146/11, onde informa ao
Executivo Municipal a
necessidade de abrir novos
processos licitatórios,

visando construir novas
academias ao ar livre em
outros bairros da cidade. “A
academia da Praça Francisco
Parma é um sucesso.
Podemos levar esta

benfeitoria a outros locais da
cidade e beneficiar mais
pessoas”, justificou o Edil. A
proposição foi aprovada por
unanimidade.

Vereador Luíz Alberto Gravina (PMDB), autor da proposição
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Câmara sugere criação de Conselho Antidrogas
O consumo de drogas é um dos
mais graves problemas
mundiais na atualidade, razão
pela qual, na maioria dos
Estados Nacionais, tem
ocorrido uma total
mobilização, não só
governamental, como de toda
a população, no sentido de
enfrentá-lo – fato para o qual o
Brasil não se encontra alheio.
Foi com este objetivo que o
Vereador Vinícius Samôr (PT)
apresentou a indicação
147/11, solicitando ao chefe
do Executivo que encaminhe
para apreciação dos
Vereadores o projeto de Lei
para a criação do Conselho
Municipal Antidrogas –
Comad, em atendimento à
solicitação da Secretaria
Municipal de Saúde.
O Conselho Nacional
Antidrogas - Conad, a
Secretaria Nacional
Antidrogas - Senad, e os
Conselhos Estaduais
Antidrogas - Conens,
mediante sua atuação
i n t e g r a d a , v ê m
desenvolvendo importante
trabalho nas esferas federal e
estadual, direcionado para o

estabelecimento da Causa
Antidrogas.

Tráfego pesado

“Nosso Município não pode se
manter à margem; deve
integrar-se na ação conjunta e
articulada de todos os órgãos
federais, estaduais e
municipais que compõem o
Sistema Nacional Antidrogas.
É toda a nação brasileira
unindo suas forças para o
enfrentamento da questão”,
justifica o autor da proposição.
De acordo com Vinícius
Samôr, “o município deve
organizar seus esforços e
iniciativas, visando beneficiar
nossa comunidade, por meio
do desenvolvimento das ações
referentes à prevenção do uso
indevido de drogas, bem como
daquelas relacionadas com o
tratamento, recuperação e
reinserção social de
indivíduos que apresentem
transtornos decorrentes do uso
indevido de drogas”.
Caberá ao conselho atuar
como coordenador das
atividades de todas as
instituições e entidades
municipais, responsáveis pelo
desenvolvimento das ações
supra mencionadas, assim

Vereador Vinícius Samôr (PT), autor da proposição

como dos movimentos
comunitários organizados e
representações das
instituições federais e
estaduais existentes no
município e dispostas a
cooperar com o esforço
municipal.
O Comad tem como
objetivos: instituir e
desenvolver o Programa
Municipal Antidrogas Promad, destinado ao
desenvolvimento das ações de
redução da demanda de

drogas; acompanhar o
desenvolvimento das ações de
fiscalização e repressão,
executadas pelo Estado e pela
União; e propor, ao Prefeito e
a Câmara Municipal, as
medidas que assegurem o
cumprimento dos
compromissos assumidos
mediante a instituição desta
lei.
A proposição foi aprovada por
unanimidade durante a
reunião ordinária do dia
23/05.

Vereador sugere criação da guarda municipal

Dalmo Cabeleireiro (PT),
autor da proposição

A Guarda Municipal é a
denominação utilizada no
Brasil para designar as
instituições que podem ser
criadas pelos municípios para
colaborar na segurança publica
utilizando-se do poder de
policia administrativa delegado
pelo município através de leis

complementares. Algumas
administrações locais têm
utilizado a denominação
Guarda Civil Municipal para
designar o órgão em cidades do
interior e Guarda Civil
Metropolitana para as grandes
capitais do Brasil. A
denominação "Guarda Civil" e'
oriunda das garbosas Guardas
Civis dos Estados, extintas
durante a ditadura militar. As
Guardas Municipais
apresentam-se como um
complemento da segurança
pública no Brasil.
A Constituição Federal, em seu
artigo 144, ao estabelecer
atividades, órgãos e atuação
frente à segurança pública e à
incolumidade das pessoas e do
patrimônio, preconiza a

Notas

responsabilidade de todos na
questão, principalmente do
"Estado" (União, Estados,
Distrito Federal e Municípios).
E no § 8º, autoriza: “Os
Municípios poderão constituir
guardas municipais destinadas
à proteção de seus bens,
serviços e instalações,
conforme dispuser a lei.” Em
suma, as Guardas Municipais
atuam na segurança pública,
protegendo os bens, serviços e
instalações, nos termos da lei, e
sua função é de extrema
relevância, auxiliando na
manutenção da ordem pública
junto com a Polícia Federal,
Polícia Civil e Militar, além de
outros previstos na própria
Constituição Federal.
Segundo pesquisa do BNDES,

a Guarda Municipal já se faz
presente e atua em mais da
metade dos municípios com
população superior a 100 mil
habitantes: 51,7% para os
municípios com população
entre 100 mil e 500 mil
habitantes e 80,8% para
aqueles com população
superior a 500 mil habitantes.
Visando o bem estar da
população ubaense, o Vereador
Dalmo Cabeleireiro (PT)
apresentou o requerimento
090/11, solicitando ao chefe do
Executivo a criação da guarda
municipal através dos
mecanismos legais
competentes. A proposição foi
aprovada por unanimidade
durante a reunião ordinária do
dia 06/06.

Impedir a circulação de
caminhões pesados no centro
do município de Ubá. Este é
objetivo do requerimento
091/11, apresentado pelo
Vereador Jorge da Kombi (PV),
aprovado por unanimidade
pelo plenário durante a reunião
ordinária do dia 06/06.
Segundo o Edil, “o pedido visa
amenizar o complicado trânsito
existente nesta cidade”. Ainda
de acordo com a proposição,
seria estipulado um horário
para que os caminhões
efetuassem atividades como
carga e descarga, por exemplo.

Educação
O Vereador Maurício Valadão
Reimão de Melo (PTB)
apresentou uma Representação
(037/11), durante a reunião
ordinária do dia 06/06, onde
solicita o envio de
correspondência aos
profissionais de Educação do
município para uma
explanação dos problemas
existentes nesta área.
Representantes do SIND-UTE,
professores municipais e outras
categorias ligadas aos
estabelecimentos de ensino
também serão convidadas. A
data da reunião ainda não foi
definida. A representação foi
aprovada por unanimidade.

Miragaia
O Requerimento 092/11 solicita
que medidas sejam tomadas
pelos órgãos de fiscalização
ambiental no sentido de
regularizar o transporte do
cascalho na estrada que liga o
distrito de Miragaia à sede do
município, uma vez que o
trânsito desordenado e contínuo
de caminhões está causando
muitos transtornos aos
moradores, tamanha a
quantidade de poeira produzida.
A proposição foi apresentada
pela Vereadora Rosângela
Alfenas (PSDB) e aprovada por
unanimidade durante a reunião
ordinária do dia 06/06.
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Proposições
.Proposições da reunião do
dia 23/05/2011
Vereador Antero Gomes de
Aguiar - Antero do Ônibus
Indicação 138/11, ao Prefeito,
solicitando asfaltamento das
Ruas Irmã Dulce, Ermo
Bigonha e Rua dos Vicentinos,
ambas do Bairro Louriçal (Parte
Alta), a pedido dos moradores;
Indicação 139/11, ao Prefeito,
solicitando a implantação de
Projetos de Ações Públicas e
Sociais no Bairro Meu Sonho, a
pedido dos moradores;
Indicação 140/11, ao Prefeito,
solicitando a implantação de
Projetos de Ações Públicas e
Sociais no Bairro Pires da Luz, a
pedido dos moradores;
Indicação 141/11, ao Prefeito,
solicitando asfaltamento da Rua
Afonso Ivo de Felippe, Bairro
Alto Santa Cruz, a pedido dos
moradores.
Vereador Carlos da Silva
Rufato
Indicação 142/11, ao Prefeito,
solicitando-lhe, interceder junto
à Energisa, visando a colocação
de dois postes com iluminação
pública no final da Rua Sônia
Marcos Badaró, Bairro Olaria;
Requerimento 079/11, ao
Prefeito, sugerindo-lhe isentar a
cobrança de taxas de
estacionamento nas
proximidades do Velório
Municipal, futuramente;
Representação 029/11, ao
Gerente Distrital da
Copasa/MG, solicitando a
instalação de redes de água para
atender os moradores da Rua
Sônia Marcos Badaró, Bairro
Olaria;
Representação 030/11, ao
Secretário de Governo do
Estado de Minas Gerais,
solicitando-lhe, interceder junto
ao DER/MG, visando à
reformulação do trevo de acesso
a Guidoval e Rodeiro, no
perímetro urbano desta cidade,
no intuito de propiciar retorno
para veículos.
Vereador Dalmo José Coelho Dalmo Cabeleireiro
Requerimento 080/11, ao
Prefeito, solicitando o conserto
da Ponte Leopoldo, nas
proximidades do Aeroporto,
reiterando as Indicações 007 e
022/11, dos Vereadores Jorge
Custódio Gervásio e Antero
Gomes de Aguiar.
Vereador Jorge Custódio
Gervásio – Jorge da Kombi
Indicação 143/11, ao Prefeito,
solicitando a capina da Rua
Tereza Casa Grande, Bairro
Concórdia, a pedido dos
moradores;
Indicação 144/11, ao Prefeito,
solicitando asfaltamento da Rua
Tereza Casa Grande, Bairro
Concórdia, a pedido dos
moradores;
I n d i c a ç ã o 1 4 5 / 11 , a o s
moradores do Bairro Nossa
Senhora de Fátima, para darlhes ciência da Lei Municipal
3.905, de 25 de agosto de 2010;
Representação 031/11, ao

DETRAN/MG, para que este
órgão informe a esta Casa de
Leis, os valores repassados à
Prefeitura Municipal de Ubá,
referentes às multas de trânsito
aplicadas neste município;
Representação 032/11, à
E m p r e s a Vi a ç ã o U b á
Transportes LTDA, solicitando
o atendimento do serviço
público de Transporte de
Passageiros, ao Bairro
Concórdia, carente deste
serviço;
Representação 033/11, às
diversas entidades do
Município, sugerindo-lhes,
cortejar o apoio de pessoas
interessadas dentro da
população, visando a doação de
um real de cada família, a ser
cobrado nas contas de energia
elétrica ou outra, para custear a
construção e consequente
manutenção de uma Clínica
para dependentes químicos no
município.
Projeto de Lei 022/11, que
“Dispõe sobre a Concessão da
Comenda Ary Barroso, ao
Empresário Antônio Célio
Pinto”.
Ve re a d o r L u i z A l b e r t o
Gravina
Indicação 146/11, ao Prefeito,
indicando-lhe a necessidade de
abrir novos processos
licitatórios, visando construir
novas Academias ao Ar Livre,
nos Bairros de Ubá;
Moção de Pesar 029/11, pelo
falecimento do Senhor Étore
Seno Marques, ocorrido
recentemente;
Vereador Maurício Valadão
Reimão de Melo – Doutor
Valadão
Requerimento 081/11, ao
Prefeito, solicitando cópia do
Relatório de Licenciamento
Ambiental, referente às obras de
p a v i m e n t a ç ã o d o
prolongamento da Avenida
Beira Rio, próximo à Avenida
dos Ex-Combatentes;
Requerimento 082/11, ao
Prefeito, solicitando
esclarecimentos sobre o traçado
da Rua Silvério Lima, Bairro
Bela Vista;
Requerimento 083/11, ao
Prefeito, solicitando
esclarecimentos sobre as
matérias divulgadas nos últimos
números do Jornal Gazeta,
referentes às Denúncias contra o
Procurador Jurídico da
Prefeitura Municipal.
Vereador Vinícius Samôr de
Lacerda
Indicação 147/11, ao Prefeito,
solicitando-lhe, que remeta a
esta Casa de Leis, um Projeto
para a Criação do Conselho
Municipal Antidrogas, que
segue em anexo (Também
assina o Vereador José Roberto
Reis Filgueiras);
Representação 034/11, às
Associações de Moradores dos
Bairros Pires da Luz, COHAB e
Fazendinha, informando da
seleção do Município de Ubá,
para receber a construção de
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uma Praça dos Esportes e da
Cultura pelo Governo Federal,
através das obras do PAC 2.
Proposição Englobada –
Ve re a d o r L u i z A l b e r t o
G r a v i n a e Ve r e a d o r a
Rosângela Maria Alfenas de
Andrade
Moção de Pesar 030/11, pelo
falecimento do Senhor João
Batista Rodrigues Júnior,
ocorrido recentemente.
Proposições da reunião do dia
30/05/2011
Vereador Antero Gomes de
Aguiar - Antero do Ônibus
Indicação 148/11, ao Prefeito,
solicitando recapeamento do
asfalto da Rua Geraldo
Campos, Bairro São Domingos,
a pedido dos moradores;
Indicação 149/11, ao Prefeito,
solicitando recapeamento do
asfalto da Rua Santo Anastácio,
Bairro São Domingos, a pedido
dos moradores;
Moção de Congratulações e
Aplausos 031/11, ao Assessor
Técnico III, Senhor Sebastião
Carlos Viana, pelos brilhantes
serviços prestados no
município, em especial à
Comunidade “Córrego dos
Mendes”.
Vereador Carlos da Silva
Rufato
Indicação 150/11, ao Prefeito,
solicitando-lhe interceder junto
ao DER, visando à colocação de
redutores de velocidade na
Avenida Luiz Parma, nas
proximidades da TCIL Móveis
e Posto Zema;
Representação 035/11, ao
Secretário de Governo de
Estado, solicitando
informações ante à previsão
para a construção da Quadra
Poliesportiva da Escola
Estadual Carlos Peixoto Filho
(Polivalente).
Vereador Jorge Custódio
Gervásio – Jorge da Kombi
Requerimento 084/11, ao
Prefeito, solicitando
calçamento da Rua Paschoalino
Bianchi, Bairro Nossa Senhora
de Fátima (Morro do Biscotto),
reiterando os Requerimentos
030/09 e 312/09 dos Vereadores
Antero Gomes de Aguiar e
Paulo César Raymundo,
respectivamente.
Requerimento 085/11, ao
Prefeito, solicitando
informações sobre o exercício
da função do atual VicePrefeito.
Vereador José Roberto Reis
Filgueiras – José Roberto do
Móveis Bettio
Indicação 151/11, ao Prefeito,
solicitando a colocação de uma
faixa de pedestres em alto
relevo em frente ao número 337
da Avenida Antenor Machado,
Centro.
Ve re a d o r L u i z A l b e r t o
Gravina
Indicação 086/11, ao Prefeito,
solicitando o devido
calçamento de todas as Ruas do
Bairro Santa Rosa, incluindo a
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Avenida principal que liga o
Bairro Pires da Luz ao mesmo,
bem como a construção de redes
de esgoto e de captação de
águas no referido Bairro,
reiterando os Requerimentos
002/09 e 004/09 de mesma
autoria, e parcialmente o
Requerimento 057/09 de
autoria do Vereador Antero
Gomes de Aguiar.
Vereador Maurício Valadão
Reimão de Melo – Doutor
Valadão
Requerimento 087/11, ao
Prefeito, solicitando cópia do
contrato com a empresa
responsável pela coleta de lixo
no município, bem como
informações referentes às
licitações para esta finalidade
Representação 036/11, à
D i r e t o r a d a 3 8 ª
Superintendência Regional de
Ensino, bem como ao
Secretário Municipal de
Educação, convidando-os a
comparecerem à Câmara
Municipal de Ubá.
Vereadora Rosângela Maria
Alfenas de Andrade
Moção de Congratulações e
A p l a u s o s 0 3 2 / 11 , a o
mesatenista Carlos Eduardo
Baeta Pereira Rocha, pela
conquista de diversos títulos em
torneios de Tênis de Mesa, em
Ubá e Região.
Proposição Englobada –
Vários Vereadores
Indicação 152/11, ao Prefeito,
solicitando urgentes
providências visando à reforma
do calçamento, da rede de
esgoto, dos bueiros bem como a
realização de capina geral,
colocação de tambores para
coleta seletiva de lixos junto à
Rua Farmacêutico Mário
Azevedo, Bairro Jardim Glória,
a pedido dos moradores.
Proposições da reunião do dia
06/06/2011
Vereador Antero Gomes de
Aguiar - Antero do Ônibus
Indicação 153/11, ao Prefeito,
solicitando uma faixa para a
travessia de pedestres na
Avenida Comendador Jacinto
Soares de Souza Lima, em
frente à Loja Paropas, a pedido
dos transeuntes;
Requerimento 088/11; ao
Prefeito, solicitando uma faixa
para a travessia de pedestres em
frente ao Escadão da Rua do
Divino, reiterando a Indicação
099/2011 do mesmo Vereador;
Vereador Carlos da Silva
Rufato
Moção de Congratulações e
Aplausos 033/11, ao casal
Sebastião e Arlete, pelo
transcurso de 48 anos de um
belo convívio conjugal;
Moção de Pesar 034/11, pelo
falecimento do Senhor Alfredo
Luiz de Viveiros, ocorrido
recentemente.
Vereador Dalmo José Coelho Dalmo Cabeleireiro
Requerimento 090/11, ao
Prefeito, solicitando a criação
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da Guarda Municipal, através
dos mecanismos legais
competentes, reiterando o
Requerimento 029/2009 de
mesma autoria.
Vereador Jorge Custódio
Gervásio – Jorge da Kombi
Indicação 154/11, ao Prefeito,
solicitando a colocação de
lixeiras na Avenida Amadeu
José Schiavon, Bairro
Schiavon, a pedido dos
moradores;
Requerimento 091/11, ao
Prefeito, bem como ao Chefe da
Divisão de Trânsito, solicitando
estudos técnicos visando o
envio a esta Casa, de Projeto
com a finalidade de impedir a
circulação de caminhões
pesados no centro do município
após as 10 horas da manhã.
Vereador José Roberto Reis
Filgueiras – José Roberto do
Móveis Bettio
Projeto de Resolução 001/11,
que “Cria o Programa Câmara
Cidadã no Município de Ubá”.
Ve re a d o r L u i z A l b e r t o
Gravina
Moção de Congratulações e
Aplausos 035/11, ao Repórter
José Augusto David (Thurú
David), pela história de vida e
pelos relevantes serviços
prestados em nossa cidade.
Vereador Maurício Valadão
Reimão de Melo – Doutor
Valadão
Representação 037/11, aos
Profissionais da Educação do
Município, convidando-os a
comparecerem à uma reunião
ordinária na Câmara Municipal
para tratar de problemas
existentes nesta área.
Representação 038/11, às
Lideranças Comunitárias da
Colônia Padre Damião,
convidando-as a comparecerem
à esta Casa de Leis para
tratarem de assuntos relevantes,
de interesse da população.
Vereadora Rosângela Maria
Alfenas de Andrade
Indicação 155/11, ao Prefeito,
solicitando serviços de limpeza
das Ruas do Bairro Cidade
Jardim, principalmente da
Avenida das Orquídeas;
Indicação 156/11, ao Prefeito,
solicitando a instalação de redes
de captação de águas pluviais na
Rua Desidério Zanelli, bem
como a construção de passeio
público para este logradouro;
Indicação 157/11, ao Prefeito,
solicitando a realização de uma
“Operação Tapa Buracos” na
Rua Frei Cornélio, Bairro
Laurindo de Castro;
Requerimento 092/11, ao
Prefeito, solicitando
informações, ante às
providências tomadas pelos
órgãos de fiscalização
ambiental no Município,
solicitadas na Indicação 166, de
23/08/2010 de mesma autoria,
visando regularizar o transporte
do cascalho na estrada que liga
o Distrito de Miragaia à sede do
Município.
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iResumo da Ata nº 84, da Sessão
Ordinária da Câmara Municipal de Ubá,
realizada no dia 28 de março de 2011. A
Presidente concede posse ao suplente de
vereador José Roberto Reis Filgueiras em
substituição ao titular, vereador Cláudio
Ponciano. Presentes todos os Senhores
Vereadores. Aprovação da Ata nº 83 da
sessão anterior. Em seguida leitura do
Protocolo: leitura das correspondências
recebidas. Passa-se à leitura de Pareceres:
1) Leitura do Projeto de Decreto
Legislativo que “aprova as Contas do
Município de Ubá, referente ao exercício de
2009”. 2) Leitura do Projeto de Decreto
Legislativo que “aprova as Contas do
Município de Ubá, referente ao exercício de
2002”. 3) Leitura do Projeto de Decreto
Legislativo que “cria, no Quadro de Cargos
Comissionados do Executivo Municipal de
Ubá, 02 Cargos de Diretor Escolar 1, cria a
Escola Municipal Recanto São Domingos e
dá outras providências”. 4) Leitura do
Projeto de Decreto Legislativo que
“acrescenta o § 6º ao Art. 32 da Lei
Complementar nº 106/2009, para criação
da Coordenadoria do Centro de Referência
da Assistência Social, e dá outras
providências”. Os quatro Projetos de
Decreto Legislativo receberam parecer
favorável da Comissão de Legislação,
Justiça e Redação Final. Passa-se à leitura
de proposições dos srs. Vereadores:
Vereador Antero Gomes de Aguiar: 1)
Requerimento 037/11, ao Prefeito,
solicitando asfaltamento da Rua Gonçalves
Dias do Bairro Santa Bernadete, a pedido
dos moradores. Reitera o Requerimento
089/09; 2) Indicação 061/11, ao Prefeito,
solicitando a colocação de um quebramolas em frente ao número 501, da Rua
Tenente Pedro Batalha, Centro, a pedido
dos moradores. Vereador Carlos da Silva
Rufato: 1) Indicação 062/11, ao Prefeito,
solicitando o envio do documento completo
que segue em anexo, que diz respeito a um
cronograma físico-financeiro global, de
2008; 2) Moção de Pesar 015/11, pelo
Falecimento do Senhor Elias Pereira.
Vereador Dalmo José Coelho: 1) Indicação
063/11, ao Prefeito, solicitando calçamento
da Rua Projetada que dá acesso às torres de
telefonia e de internet, do Distrito de Ubari,
a pedido dos moradores; 2) Requerimento
038/11, ao Prefeito junto à Energisa,
solicitando três a quatro postes na Rua São
Geraldo do Distrito de Ubari, reiterando
parcialmente a indicação nº 120; 3)
Requerimento 039/11, ao Prefeito,
solicitando calçamento da Rua São Geraldo
do Distrito de Ubari, reiterando
parcialmente a indicação nº 120; Vereador
Jorge Custódio Gervásio: 1) Indicação
064/11, ao Prefeito, solicitando, a pintura
dos quebra-molas e da faixa de pedestres
próximos à Escola Municipal Nossa
Senhora Aparecida, a pedido dos
moradores; 2) Indicação 065/11, ao
Prefeito, solicitando fiscalização no sentido
de fazer cumprir o artigo 34 do Código de
Posturas do Município de Ubá; 3) Indicação
066/11, ao Prefeito, solicitando limpeza e
capina da Avenida Principal do Bairro
Agroceres até o Bairro Ponte Preta; 4)
Indicação 067/11, ao Prefeito, solicitando a
limpeza da rua e dos bueiros da Rua Rio
Grande do Sul, do Bairro Industrial, a
pedido dos moradores; 5) Indicação 068/11,
ao Prefeito, solicitando a limpeza da rua e
dos bueiros da Rua Gualberto de Melo, do
Bairro Industrial, a pedido dos moradores;
6) Indicação 069/11, ao Prefeito,
solicitando asfaltamento da Rua Curitiba,
do Bairro Agroceres, a pedido dos
moradores. Vereador Luiz Alberto Gravina:
1) Projeto de Lei nº 008/11 – Declara de
Utilidade Pública Municipal, a Associação
Regional dos Árbitros de Futebol de nossa
cidade. 2) Requerimento 040/11, ao
Comandante do 21º BPMMG, solicitando
policiamento preventivo durante o início e
término das aulas em todas as escolas do
nosso Município; 3) Indicação 070/11, ao
Prefeito, solicitando a retirada do canteiro
que atrapalha o tráfego de veículos na
Avenida PE. Arnaldo Jancen do Bairro
Santa Luzia, a pedido dos moradores. 4)
Moção de Pesar 018/11, pelo falecimento
do Médico e Cidadão, Dr. Cléber Xavier
Monteiro de Castro. Vereador Maurício
Valadão: 1) Requerimento 041/11, ao
Prefeito, solicitando inspeção com urgência
em um barranco existente na Rua José
Teixeira de Abreu, nº 107, Bairro Santa
Bernadete, que se encontra em situação de
instabilidade; 2) Requerimento 042/11, ao
Corpo de Bombeiros, solicitando inspeção
com urgência em um barranco existente na
Rua José Teixeira de Abreu, nº 107, Bairro
Santa Bernadete, que se encontra em
situação de instabilidade; 3) Requerimento
0 4 3 / 11 , à D i r e t o r i a d o D E J U B ,
convidando-a a prestar esclarecimentos
sobre a compra de um imóvel destinado à

Atas
construção de uma Clínica para tratamento
de dependentes químicos. 4)
Requerimento 044/11, à Chefia da
Vigilância Sanitária, convidando-a a
participar de uma Reunião Ordinária na
Câmara. Vereador Paulo César Raymundo:
1) Representação 017/11, envio de
correspondência aos senhores Luiz
Tarcísio Peixoto Guimarães, Márcio
Guimarães Moreira, Cleber de Almeida
Pepe, Marcelo Correia Paiva, e a senhora
Fernanda Fernandes Gonçalves,
convidando-os a comparecerem a esta casa
de leis na próxima reunião ordinária para
prestar esclarecimentos sobre diversos
assuntos, como os cachorros vadios soltos
nas ruas e sobre o atraso no início das
atividades do vencedor do pregão
presencial 012/2011; 2) Representação
018/11, ao Secretário de Saúde e
Supervisora da Seção de Clínicas
Especializadas, a agendarem uma reunião
com a CSAS, para tratar da atual situação
das avaliações e consultas especializadas
no Município de Ubá. 3) Requerimento
045/11, à Mesa Diretora, solicitando a
criação de uma Comissão de Ética e
Decoro Parlamentar na Câmara Municipal
de Ubá. Vereadora Rosângela Maria
Alfenas de Andrade: 1) Moção de Pesar
017/11, pelo falecimento da Senhora
Dinorah Bicalho Calçado; 2)
Representação 019/11, à Gerência
Regional do Trabalho e Emprego em Juiz
de Fora, solicitando as injunções
necessárias à lotação de mais funcionários
no Posto do Ministério do Trabalho e
Emprego de Ubá. Vereadores Luiz
Alberto, Paulo César e Antero Gomes: 1)
Moção de Congratulações e Aplausos
016/11, ao Tocantinense Clever Costa de
Castro, por sua brilhante trajetória como
músico. Ordem do Dia: Discussão e
votação única das seguintes matérias: 1)
Projeto de Lei 02/11 que “dispõe sobre a
denominação de Rua Genésio Costa de
Oliveira a logradouro público desta
cidade.” 2) Projeto de Lei 03/11 que
“dispõe sobre a denominação de Rua
Angelina Baffa a logradouro público desta
cidade.” 3) Projeto de Lei 04/11 que
“dispõe sobre a denominação de Rua
Osvaldo dos Santos a logradouro público
desta cidade.” Os três Projetos de Lei
foram aprovados por unanimidade (9
votos). Todas as proposições foram
aprovadas por unanimidade (09 votos).
Leitura da Ordem do Dia da próxima
reunião ordinária. A Srª. presidente
agradece a presença de todos e declara
encerrada esta sessão.
Resumo da Ata nº 85, da Sessão
Ordinária da Câmara Municipal de
Ubá, realizada no dia 04 de abril de
2011. Presentes todos os Senhores
Vereadores. Aprovação da Ata nº 84 da
sessão anterior. Em seguida leitura do
Protocolo: leitura das correspondências
recebidas. Passa-se à leitura de
proposições dos srs. Vereadores: Vereador
Antero Gomes de Aguiar: 1) Indicação
071/11, ao Prefeito, solicitando estudos
visando a construção de uma fossa séptica
para atender os bairros Jardim Esperança e
João Teixeira, a pedido dos moradores; 2)
Indicação 072/11, ao Prefeito, solicitando
a realização de limpeza geral no Bairro
Pires da Luz, a pedido dos moradores; 3)
Indicação 073/11, ao Prefeito, solicitando
a colocação de bueiros para captação de
águas pluviais, na Rua Curitiba, antes da
realização do asfaltamento da mesma, a
pedido dos moradores; 4) Indicação
074/11, ao Prefeito, solicitando a
colocação de placas de trânsito nas ruas do
Bairro Pires da Luz, a pedido dos
moradores. Vereador Dalmo José Coelho:
1) Representação 016/11, ao Diretor da
Escola Estadual Barão do Rio Branco para,
junto à Secretaria Municipal de Educação,
promover estudos, visando à construção de
um Poço Semi-Artesiano para Atender a
referida escola, visto que o reservatório
atual não atende à demanda dos alunos.
Vereador Jorge Custódio Gervásio: 1)
Requerimento 046/11, ao Prefeito,
solicitando a continuação do Asfaltamento
da Rua Cecília Petrolina Moreira, do
Bairro Vila Casa, a pedido dos moradores.
A referida proposição reitera a inicial
Indicação 375/09; 2) Indicação 075/11, ao
Prefeito, solicitando a capina e a
construção de passeios na Avenida Paulino
Fernandes do Bairro Paulino Fernandes.
Vereador José Roberto Reis Filgueiras: 1)
Moção de Congratulações e Aplausos
020/11, à Associação de Moradores do
Bairro Schiavon, pela comemoração de
seus dez anos de fundação completados no
dia 31 de março de 2011; 2) Indicação
076/11, ao Prefeito, solicitando a
construção de um quebra-molas em frente

ao número 135, da Rua Capitão Teixeira
Pinto, do Bairro Inês Groppo. Vereador
Luiz Alberto Gravina: 1) Moção de Pesar
021/11, pelo falecimento do Saudoso
Senhor Miguel Jacob Ibrahim. Vereador
Maurício Valadão: 1) Requerimento
047/11, ao Prefeito, encaminhando
informações referentes à publicação de
uma matéria na cidade de Viçosa. 2)
Indicação 077/11, ao Prefeito, sugerindo a
colocação de um busto na Praça Guido
Marliere, em homenagem ao ex-vice
presidente, José Alencar, falecido
recentemente. Proposição de autoria de
todos os vereadores: Moção de Pesar
022/11, pelo falecimento do Saudoso
Senhor José Alencar. Ordem do Dia:
Primeira discussão e votação das seguintes
matérias: 1) Projeto de Decreto Legislativo
nº 001/11 que “aprova as contas do
Município de Ubá, referente ao exercício
de 2009.” 2) Projeto de Decreto
Legislativo nº 002/11 que “aprova as
contas do Município de Ubá, referente ao
exercício de 2002.” 3) Projeto de Lei
Complementar nº 03/11 que “acrescenta o
§ 6º ao Art. 32 da Lei Complementar nº
106/2009, para criação da Coordenadoria
do Centro e Referência da Assistência
Social, e dá outras providências”. 4)
Projeto de Lei Complementar nº 04/11 que
“cria, no quadro de cargos comissionados
do Executivo Municipal de Ubá, 02 cargos
de Diretor Escolar I, cria a Escola
Municipal Recanto São Domingos e dá
outras providências”. Os quatro projetos
foram aprovados por unanimidade (9
votos). Com exceção do Requerimento
046/11 que foi aprovado por 8 votos
favoráveis e 1 contrário, as demais
proposições foram aprovadas por
unanimidade (09 votos).Leitura da Ordem
do Dia da próxima reunião ordinária. A Srª.
presidente agradece a presença de todos e
declara encerrada esta sessão.
Resumo da Ata nº 86, da Sessão
Ordinária da Câmara Municipal de
Ubá, realizada no dia 11 de abril de 2011.
Antes do início da reunião é feito um
minuto de silêncio em memória das
crianças vítimas de um massacre em uma
Escola de Realengo. Presentes todos os
Senhores Vereadores. Aprovação da Ata nº
85 da sessão anterior. Em seguida leitura
do Protocolo: leitura das correspondências
recebidas. Passa-se à leitura dos pareceres:
1) Leitura do Projeto de Lei que “dispõe
sobre a denominação de Rua Daria Vieira a
logradouro público desta cidade”. 2)
Leitura do Projeto de Lei que “dispõe sobre
a denominação de Rua Silvério Dornas a
logradouro público desta cidade”. 3)
Leitura do Projeto de Lei que “declara de
Utilidade Pública Municipal, a Associação
Regional dos Árbitros de Futebol – ARAF,
com sede nesta cidade”. 4) Leitura do
Projeto de Lei que “autoriza o Poder
Executivo a transferir recursos financeiros
ao CONSEP – Conselho Comunitário de
Segurança Pública, para o fim que
menciona e contém outras disposições”. 5)
Leitura do Projeto de Lei que “autoriza o
Poder Executivo a adquirir e a sortear um
automóvel dentre os contribuintes
regulares com o pagamento do IPTU e
taxas que especifica, e contém outras
disposições”. 6) Leitura do Projeto de Lei
que “autoriza o Poder Executivo a outorgar
Concessão da Administração e
Funcionamento do Aeroporto Municipal
José Resende Brando e dá outras
providências”. Todos os seis Projetos de
Lei receberam parecer favorável da
Comissão de Legislação, Justiça e
Redação Final. Passa-se à leitura de
proposições dos srs. Vereadores: Vereador
Antero Gomes de Aguiar: 1) Indicação
071/11, ao Prefeito, solicitando
asfaltamento da Rua Rubens Aroeira, do
Bairro Santa Edvirges, a pedido dos
moradores. Vereador Carlos da Silva
Rufato: 1) Moção de Pesar 019/11, pelo
falecimento da Senhora Nadir Dias Rufato.
Vereador Dalmo José Coelho: 1) Indicação
079/11, ao Prefeito, solicitando
providências diante de um enxame de
abelhas localizado em um poste junto à
Rua São Geraldo, do Distrito de Ubari; 2)
Requerimento 048/11, ao Prefeito,
solicitando asfaltamento na Avenida
Doutor Fecas, do Bairro Eldorado,
reiterando a indicação 230/09; 3)
Requerimento 049/11, ao Prefeito,
solicitando asfaltamento da Rua Porto
Alegre do Bairro Santana, reiterando a
indicação 024/10. Vereador Jorge
Custódio Gervásio: 1) Indicação 080/11,
ao Prefeito, solicitando estudos técnicos
necessários que visem colocar nas Escolas
do Município, seguranças ou guardas
municipais, para dar mais segurança às
escolas; 2) Requerimento 050/11, ao

Prefeito, solicitando o pronunciamento e
informações referentes às alegações do
Vereador Paulo César Raymundo,
proferidas na última reunião ordinária,
acerca do atendimento do executivo às
solicitações da oposição; 3) Requerimento
051/11, ao Prefeito, solicitando a
colocação de pedras na parte baixa da Rua
Jofre Costa Marcos, reiterando a indicação
243/10; 4) Requerimento 053/11, ao
Prefeito, solicitando limpeza geral da Rua
José Augusto Marcos, do Bairro Olaria até
o Mangueira Rural, reiterando a indicação
003/09; 5) Requerimento 054/11, ao
Prefeito, solicitando asfaltamento de todas
as Ruas do Bairro Schiavon, reiterando o
requerimento 021/10 e indicação 111/09;
6) Projeto de Lei 012/2011, “dispõe sobre a
Concessão do Título de Cidadania
Honorária de Ubá, à Senhora Delfina de
Paula da Silva”. Vereador José Roberto
Reis Filgueiras: 1) Indicação 081/11, ao
Prefeito, solicitando a construção de rede
de captação de águas no final da Rua José
Doriguetto, do Bairro Schiavon, a pedido
dos moradores; 2) Indicação 082/11, ao
Prefeito, solicitando limpeza e capina da
Rua Francisco André de Araújo, do Bairro
Schiavon, a pedido dos moradores; 3)
Indicação 083/11, ao Prefeito, solicitando
limpeza e capina da Avenida Marechal
Floriano (Beira Linha), do trecho do Bairro
Palmeiras, até o Bairro Vila Casal; 4)
Indicação 084/11, ao Prefeito, solicitando
limpeza e capina das Ruas José Doriguetto,
José Bernardo Maciel e Carlos Teixeira
Siqueira, ambas da parte alta do Bairro
Schiavon, a pedido dos moradores; 5)
Indicação 085/11, ao Prefeito, solicitando
limpeza e capina dos dois Escadões do
Bairro Schiavon. Vereador Luiz Alberto
Gravina: 1) Indicação 086/11, ao Prefeito,
sugerindo encaminhar ao Legislativo,
projetos de lei que dariam dia de folga ao
servidor municipal na data do aniversário
do mesmo, e que modifique o estatuto do
servidor com o intuito de conceder 30 dias
úteis de férias podendo ser divididas de
duas vezes, por opção do servidor.
Ve r e a d o r M a u r í c i o Va l a d ã o : 1 )
Requerimento 052/11, ao Prefeito,
lembrando-lhe do cumprimento da
cláusula 3.2 do Contrato em anexo, e,
solicitando informações sobre o local da
Avenida Beira Rio em que será construída
a referida ponte. Vereador Paulo César
Raymundo: 1) Representação 020/11, ao
Governador de Minas Gerais e ao
Presidente da Assembléia Legislativa,
solicitando estudos visando reduzir o
percentual de IPVA no Estado. Ordem do
Dia: Discussão e votação final das
seguintes matérias: 1) Projeto de Decreto
Legislativo nº 001/11 que “aprova as
contas do Município de Ubá, referente ao
exercício de 2009”. 2) Projeto de Decreto
Legislativo nº 002/11 que “aprova as
contas do Município de Ubá, referente ao
exercício de 2002”. 3) Projeto de Lei
Complementar nº 03/11 que “acrescenta o
§ 6º ao Art. 32 da Lei Complementar nº
106/2009, para criação da Coordenadoria
do Centro e Referência da Assistência
Social, e dá outras providências”. 4)
Projeto de Lei Complementar nº 04/11 que
“cria, no quadro de cargos comissionados
do Executivo Municipal de Ubá, 02 cargos
de Diretor Escolar I, cria a Escola
Municipal Recanto São Domingos e dá
outras providências”. Os quatro projetos
foram aprovados por unanimidade (9
votos). Todas as proposições foram
aprovadas por unanimidade (9 votos).
Leitura da Ordem do Dia da próxima
reunião ordinária. A Srª. presidente
agradece a presença de todos e declara
encerrada esta sessão.
Resumo da Ata nº 87, da Sessão
Ordinária da Câmara Municipal de
Ubá, realizada no dia 18 de abril de
2011. Presentes todos os Senhores
Vereadores. Aprovação da Ata nº 86 da
sessão anterior. Em seguida leitura do
Protocolo: leitura das correspondências
recebidas. Passa-se à leitura dos pareceres:
Leitura do Projeto de Lei 007/11 que
“declara de Utilidade Pública Municipal, a
Associação dos Catadores de Papel,
Papelão e Material Reciclável de Ubá –
RECICLAU, com sede nesta cidade”. O
Projeto de Lei 007/11 recebeu parecer
favorável da Comissão de Legislação,
Justiça e Redação Final. Passa-se à leitura
de proposições dos srs. Vereadores:
Vereador Antero Gomes de Aguiar: 1)
Indicação 087/11, ao Prefeito, solicitando
a construção de um quebra-molas e uma
faixa de pedestres próximo ao nº 98 da Rua
Adão Quintão, do Bairro Agroceres, a
pedido dos Funcionários do CRAS; 2)
Requerimento 033/11, ao Prefeito,
solicitando asfaltamento da Rua Miguel

Candian do Bairro Meu Sonho, reiterando
a indicação 091/09. Vereador Carlos da
Silva Rufato: 1) Indicação 088/11, ao
Prefeito, solicitando a construção de um
Escadão dentro da área de servidão da Rua
Maria da Glória do Bairro Altair Rocha; 2)
Indicação 089/11, ao Prefeito, solicitando
a colocação de quebra-molas junto à Rua
Maria da Glória, do Bairro Altair Rocha,
bem como limpeza Geral no Referido
Bairro; 3) Indicação 090/11, ao Prefeito,
solicitando asfaltamento das ruas: Jaime
Balbi, Pierandrei e Campomizzi (parte
final), todas do Bairro Altair Rocha; 4)
Moção de Congratulações e Aplausos
023/11, ao Enfermeiro Marcelino Vieira
Tonieto, pelos relevantes serviços
prestados à área da saúde de nossa cidade.
Vereador Dalmo José Coelho: 1) Indicação
091/11, ao Prefeito, solicitando a
instalação de outro telefone público na
Comunidade da Barrinha, bem como o
conserto do que lá se encontra, a pedido
dos moradores; 2) Representação 021/11,
ao Gerente da Oi/Telemar, solicitando
providências referentes ao mau
funcionamento dos telefones fixos do
Distrito de Ubari à noite. Vereador Jorge
Custódio Gervásio: 1) Indicação 092/11,
ao Prefeito, solicitando a construção de
uma área de lazer na comunidade do Bairro
Schiavon, a pedido dos moradores; 2)
Requerimento 055/11, ao Prefeito,
solicitando providências no trânsito e a
construção de quebra-molas na Av.
Olegário Maciel, do Trevo até o Aeroporto,
atendendo às reivindicações dos
moradores pelo abaixo-assinado anexo; 3)
Requerimento 056/11, ao Gerente da
Viação Ubá, solicitando atendimento do
serviço de transporte público municipal às
ruas da parte alta do Bairro Schiavon,
reiterando o requerimento 120/10; 4)
Indicação 093/11, ao Prefeito, solicitando
que o Bairro Schiavon, seja uma
comunidade independente, distinta dos
Bairros Palmeiras e Vila Casal. Vereador
José Roberto Reis Filgueiras: 1) Indicação
094/11, ao Prefeito, solicitando a
construção de redes de captação de águas
pluviais nas Ruas Professor Arthidoro da
Costa e José Flores da Silva, a pedido da
Associação de Moradores do Bairro São
Judas Tadeu; 2) Indicação 095/11, ao
Prefeito, solicitando a limpeza das
Manilhas da Rua Onofre Leite, a pedido da
Associação de Moradores do Bairro São
Judas Tadeu; 3) Indicação 096/11, ao
Prefeito, solicitando a limpeza geral de
todas as ruas do Bairro São Judas Tadeu, a
pedido de sua Associação de Moradores;
Vereadora Rosângela Maria Alfenas de
Andrade: 1) Requerimento 057/11, ao
Prefeito, solicitando devido asfaltamento
de todas as ruas do Distrito de Miragaia,
reiterando a indicação 160-A/2010.
Vereador Vinícius Samôr de Lacerda: 1)
Indicação 097/11, ao Prefeito, solicitando
a recuperação do sistema de iluminação da
Praça do Rosário; 2) Indicação 098/11, ao
Prefeito e Secretário de Educação,
solicitando a implantação das modalidades
dos esportes Olímpicos na educação física
das escolas da rede municipal. Ordem do
Dia: Discussão e votação única das
seguintes matérias: 1) Projeto de Lei
nº005/11 que “dispõe sobre a denominação
de Rua Dario Vieira a logradouro público
desta cidade.” 2) Projeto de Lei nº006/11
que “dispõe sobre a denominação de Rua
Silvério Dorna a logradouro público desta
cidade.” Os dois projetos de lei foram
aprovados por unanimidade (9 votos).
Primeira discussão e votação das seguintes
matérias: 1) Projeto de Lei nº008/11 que
“declara de Utilidade Pública Municipal, a
Associação Regional dos Árbitros de
Futebol – ARAF, com sede nesta cidade.”
2) Projeto de Lei nº009/11 que “autoriza o
Poder Executivo a transferir recursos
financeiros ao CONSEP – Conselho
Comunitário de Segurança Pública, para o
fim que menciona e contém outras
disposições.” 3) Projeto de Lei nº010/11
que “autoriza o Poder Executivo a adquirir
e a sortear um automóvel dentre os
contribuintes regulares com o pagamento
do IPTU e taxas que especifica, e contém
outras disposições.” 4) Projeto de Lei
nº011/11 que “autoriza o Poder Executivo
a outorgar Concessão da Administração e
Funcionamento do Aeroporto Municipal
José Resende Brando e dá outras
providências.” Os quatro projetos de lei
foram aprovados por unanimidade (9
votos). Com exceção da Indicação nº
093/11, que foi retirada por solicitação do
próprio autor, as demais proposições
foram aprovadas por unanimidade (9
votos). A Srª. Presidente agradece a
presença de todos e declara encerrada esta
sessão.

15 de junho de 2011

Festival Arte pela Paz

PMMG

Câmara no congresso da AMM
Entre os dias 03 e 05 de maio foi realizado o 28º Congresso Mineiro de Municípios em
Belo Horizonte. O evento, que é desenvolvido pela Associação Mineira de Municípios
(AMM), abordou o tema “Comunicação – Ferramenta da Gestão Municipal”.
O congresso contou com conferências, encontros temáticos, a já tradicional Feira para
o Desenvolvimento dos Municípios e entrega do Prêmio Mineiro de Boas Práticas na
Gestão Municipal, além de palestras dos jornalistas Caco Barcellos e Carlos
Sardenberg.
O Vereador Vinícius Samôr de Lacerda (PT) esteve presente ao evento. Além dele,
participaram o Jornalista e Assessor de Comunicação da Câmara, Martim Barbosa, e a
jornalista da Câmara, Gisele Caires.

Escola na Câmara
As escolas E. E. Januário Carneiro, E. E. Raul
Soares e E. M. Dona Rosinha Durante
participaram do Programa escola na Câmara
durante o mês de maio. Os estudantes puderam
conhecer melhor como funciona o Poder
Legislativo através de palestras ministradas
pela Diretora Geral, Maria Letícia Mendonça
Maciel, e pelo Vereador Vinícius Samôr (PT).
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A Presidente da Câmara, Vereadora
Rosângela Alfenas (PSDB)
participou de uma reunião das
Policias Militar e Civil para
apresentação do balanço das
corporações. Autoridades de vários
municípios da região também
prestigiaram a apresentação que
aconteceu no plenário da Câmara
Municipal de Ubá.

