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Legislativo discute educação
no município

A reunião contou com a presença do Secretário Municipal de Educação, Samuel Gazolla Lima, e da Diretora da 38ª Superintendência de Ensino, Gislene Maria Bicalho

Durante a reunião ordinária do dia
20/06, os vereadores receberam as
visitas da Diretora da 38ª
Superintendência Regional de
Ensino, Professora. Gislene Maria
Bicalho, bem como do Senhor
Secretário Municipal de
Educação, Professor Samuel
Gazolla Lima, para tratar de
assuntos referentes ao setor da
Educação em Ubá. O convite
partiu de representação assinada
pelo vereador Dr. Valadão (PTB) e
aprovada por unanimidade em
30/05.
O primeiro assunto discutido foi o
salário pago aos professores.
Questionado pelo vereador Dr.
Valadão, o Secretário Municipal
de Educação informou que a
Prefeitura atende à Lei 11.378,
que estabeleceu o piso salarial
nacional do magistério. Fixado
em 950 reais, com os reajustes
posteriores, atualmente ele é de
1.187 reais, para uma jornada de
trabalho de 40 horas semanais,
sendo que os demais
vencimentos serão proporcionais
à carga horária.
Pág 03

Câmara pede apoio estadual para resolver
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O vereador Carlos Rufato (PSDB)
solicitou no dia 20/06, através do
Requerimento nº 110/11, o envio de
correspondência à Defesa Civil do
Estado de Minas Gerais e ao
Secretário de Estado de Governo,
Danilo de Castro, para que
intercedam visando sanar o problema
ocasionado pelo desmoronamento de
um barranco no Bairro Santa
Bernadete.
Em março último, a Comissão de
Obras e Serviços Públicos da Câmara
Municipal, representada pelos
vereadores Dr. Valadão (PTB) e
Carlos Rufato, presidente e membro
da COSPM, respectivamente,
acompanhados pelos Edis Paulo
César Raymundo (DEM), Antero
Gomes (PT) e Dalmo Coelho (PT),
visitou casas atingidas pela queda do
mencionado barranco na Rua José
Teixeira de Abreu. A visita ocorreu
por solicitação do vereador Carlos
Rufato, através do Requerimento nº
011/11, aprovado em 21/03.
Pág 05

O autor da proposição, vereador Carlos Rufato (PSDB)
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Câmara quer saber quem
Vereador solicita expansão do Projeto
“ Mais Educação” para outras comunidades deve fechar buracos feitos
Em 20/06 o vereador Antero Filho – CAIC (Bairro Vila participar das oficinas de
em operações da Copasa
Gomes (PT) apresentou em Casal). O “Mais Educação” Ta e k w o n - d o , H i p - H o p ,
plenário três representações
para que seja solicitada ao
Executivo a implantação do
Projeto “Mais Educação”, da
mesma forma que foi
estabelecido na Comunidade da
Barrinha, em comunidades
ainda não atendidas pela
iniciativa, conforme expressam
as proposições. São os bairros
Pires da Luz, Meu Sonho e a
Comunidade da Ligação.
Nos pedidos, Antero explica que
o projeto “complementa e
melhora muito a qualidade da
educação, incluindo no
ambiente escolar práticas
esportivas, artísticas e
culturais”. Suas representações
foram aprovadas por
unanimidade.
A Prefeitura Municipal
informou que as escolas
municipais que receberão a
e d i ç ã o 2 0 11 d o “ M a i s
Educação”são: Professor
Antônio Araújo (Bairro Inês
Groppo); Dr. Tânus Feres de
Andrade (Bairro Antonina
Coelho – Cohab); Nossa
Senhora Aparecida (Bairro Meu
Sonho); Professora Conceição
Gomes Caputo (Bairro
Louriçal); Dr. José Campomizzi

acontece também nos distritos
de Miragaia, Ubari, Diamante e
na Colônia Padre Damião.
As últimas localidades
atendidas, já no final deste mês
de junho, são o Bairro Pires da
Luz, uma das solicitações do
vereador, e a Comunidade da
Barrinha, onde haverá expansão
do número de oficinas
oferecidas.
O Projeto “Mais Educação” foi
desenvolvido pelo Ministério da
Educação, através da Secretaria
de Educação Continuada,
Alfabetização e Diversidade
(SECAD/MEC), em parceria
com a Secretaria de Educação
Básica (SEB/MEC).
Implementada em Ubá no ano
passado, inicialmente na Escola
Municipal Dr. José Campomizzi
Filho (CAIC), a iniciativa visa
fomentar atividades diversas,
com o objetivo de melhorar o
ambiente escolar com o
desenvolvimento de uma série
de atividades esportivas,
culturais, recreativas e
pedagógicas que buscam
manter o aluno integralmente na
escola.
Em 2010 foram atendidos cerca
de 1000 alunos que puderam
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Fotografia, Rádio Escola,
Capoeira e Letramento, além da
oficina de Banda Fanfarra.
“Para participar das oficinas, os
alunos voltam à escola no
contraturno. A intenção é, além
de garantir excelência no
processo de aprendizagem,
oferecer alternativas atrativas,
de modo a manter os alunos na
escola, em tempo integral, e
assim combater os riscos da
permanência na rua”, explica a
Secretaria Municipal de
E d u c a ç ã o .
A segunda edição do Projeto foi
lançada em 13/06 e beneficiará
2463 alunos da rede municipal
de ensino conforme convênio
firmado entre a Secretaria
Municipal de Educação e o
Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação
– FNDE.

O vereador Antero Gomes (PT), autor da proposição

Através do Requerimento nº
044/11, de autoria do vereador
Paulo César Raymundo (DEM) e
assinado por todos os demais
vereadores em 27/06, a Câmara
solicitou ao Gerente Distrital da
Copasa em Ubá, Adailtadeu
Pereira Santana, informações
sobre as operações realizadas
pela empresa no município.
Os vereadores questionaram de
quem é a responsabilidade de
fechar os buracos deixados após
as operações de construção ou
reparo das redes de distribuição
de água. Se existir algum
convênio com empresa
terceirizada para executar tal
serviço, os edis perguntaram qual
é o procedimento desse tipo de
operação, como é realizada e
ordenada e qual o prazo para sua
execução.
Há três meses o Gerente e o Chefe
do Departamento Operacional
Sudeste, Júlio César Silveira
Minchilo, participaram da
reunião ordinária da Câmara. A
iniciativa do convite foi do
vereador Paulo César, através do
requerimento nº 021/2011, com o
objetivo de esclarecer sobre o
trabalho prestado pela empresa
em Ubá e ainda tratar sobre o
problema da falta de água em

carlos.rufato@camarauba.mg.gov.br
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diversos bairros da cidade.
Naquela ocasião, indagado pelo
vereador Jorge Gervásio (PV), o
Gerente esclareceu que a
responsabilidade pelo
fechamento dos buracos é da
empresa e para fazer a
recomposição do asfalto eles
dependem da contratação de
empresas terceirizadas que,
especialmente no período das
chuvas, não podem realizar o
serviço, pois o material utilizado
não é compatível com água.
Agora, a Câmara solicitou
formalmente tal informação,
mediante envio de
correspondência, e com o
objetivo de fiscalizar o
responsável pela execução do
serviço (Copasa ou terceirizada)
para o fiel cumprimento da
obrigação, evitando transtornos
nas ruas da cidade.

Escala de Plantão - Farmácias e Drogarias de Ubá

paulo.pc@camarauba.mg.gov.br

1º Secretário:
Carlos da Silva Rufato (PSDB)

O autor da proposição, vereador Paulo César Raymundo (DEM)
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D estaque

Legislativo discute educação
no município
Durante a reunião ordinária do dia
20/06, os vereadores receberam as
visitas da Diretora da 38ª
Superintendência Regional de
Ensino, Professora Gislene Maria
Bicalho, bem como do Secretário
Municipal de Educação, Professor
Samuel Gazolla Lima, para tratar
de assuntos referentes ao setor da
Educação em Ubá. O convite
partiu de representação assinada
pelo vereador Dr. Valadão (PTB) e
aprovada por unanimidade em
30/05.
O primeiro assunto discutido foi o
salário pago aos professores.
Questionado pelo vereador Dr.
Valadão, o Secretário Municipal
de Educação informou que a
Prefeitura atende à Lei 11.378,
que estabeleceu o piso salarial
nacional do magistério. Fixado
em 950 reais, com os reajustes
posteriores, atualmente ele é de
1.187 reais, para uma jornada de
trabalho de 40 horas semanais,
sendo que os demais
vencimentos serão proporcionais
à carga horária.
Samuel Gazolla ressaltou que
para uma jornada de 25 horas
semanais, como é o caso dos
professores da rede municipal de
ensino de Ubá, o vencimento
básico proporcional estaria em
torno de 800 reais, segundo a lei.
No entanto, “o professor começa
ganhando no município cerca de
1.200 reais, sobre os quais ainda
incidem gratificações e
adicionais por tempo de serviço”,
enfatizou o Secretário. Mesmo
assim, ele admite que o salário do
professor ainda seja baixo. “A
rede física ampliou, o número de
professores ampliou, mas não há
melhoria da qualidade se não for
investido na melhoria da renda
do professor, na sua capacitação,
nas suas escolas de formação”,
concluiu.
Outra indagação feita pelo
vereador que propôs o debate foi
a forma de escolha dos diretores
das escolas municipais. Dr.
Valadão mencionou as eleições
democráticas realizadas na rede

de ensino estadual e sugere que o
processo seja o mesmo em
âmbito municipal.
Sobre isso, o Secretário
esclareceu que a Lei de Diretrizes
e Bases da Educação Nacional
(LDB) faculta que, sendo o cargo
de diretor um cargo
comissionado, sua indicação seja
prerrogativa do Executivo. No
entanto, afirmou que em Ubá tal
indicação é feita de forma
democrática, e que a eleição para
diretores está sendo estudada
tendo como critério a capacitação
dos candidatos à direção. “Não
adianta fazer uma eleição e
colocar alguém que não tenha
capacidade técnica, gerencial,
humana, de gerenciar uma
escola”, destacou ele.
O vereador Carlos Rufato
(PSDB) perguntou à Diretora da
38ª Superintendência Regional de
Ensino, Professora Gislene Maria
Bicalho, sobre a construção de
espaços de lazer e esportes, como
quadras poliesportivas, nas
escolas. A Diretora informou que
19 escolas estaduais já receberam
intervenção na rede física em Ubá,
como reformas e ampliações, e que
algumas já foram contempladas
com quadras poliesportivas.
O tema da segurança nas escolas
também foi abordado. O
vereador Luiz Alberto Gravina
(PMDB) questionou sobre a
possibilidade de se instalarem
detectores de metais na entrada
dos estabelecimentos de ensino.
Em resposta, o Secretário
Samuel disse ter recebido tal
sugestão do vereador Gravina e
também a sugestão do vereador
Jorge Gervásio para implantação
da Guarda Municipal, atuando
nas escolas. Ele disse considerar
válidas as sugestões, mas
ponderou que ainda não são
práticas usuais no sistema,
principalmente a instalação de
detectores de metais. Samuel
Gazolla apontou outras medidas
para garantir a segurança dos
alunos, como um porteiro mais
bem qualificado, evitar a entrada

O Secretário Municipal de Educação, Samuel Gazolla Lima, e a Diretora da 38ª Superintendência de Ensino,
Gislene Maria Bicalho, discutiram o tema com os vereadores

de pessoas estranhas nas escolas,
etc. “O ideal é investir na
prevenção. Agora, se isso vai
significar colocar um detector de
metal na entrada, é preciso
debater um pouco mais”,
concluiu.
Sobre os detectores de metais, a
Diretora Gislene disse que essa
questão tem sido muito discutida
e é polêmica. “Até que ponto a
gente pode cercar as nossas
escolas, munir as nossas escolas
de todos esses sistemas de
segurança, passando pra
sociedade uma imagem de que a
escola não educa o suficiente
para ir de encontro a esta cultura
da violência?”, ponderou.
O Líder do Governo na Câmara,
vereador Vinícius Samôr (PT)
declarou que o município vive
uma revolução na área da
educação, que um projeto
“anteriormente modesto”, como
a Educação de Jovens e Adultos,
foi consideravelmente ampliado
(cerca de 1.500 alunos hoje) por
meio da adesão ao programa
Brasil Alfabetizado, do governo
federal, e elogiou o trabalho do

Secretário. Vinícius também
citou que o plano de carreira do
magistério, em âmbito
municipal, está sendo discutido,
e que muitos projetos e
programas estão em andamento,
visando melhorar a qualidade do
ensino.
Os vereadores Jorge Gervásio,
Dalmo Coelho (PT) e Antero
Gomes (PT) também elogiaram o
trabalho realizado pela Secretaria
Municipal de Educação.
Outro assunto abordado foi a
comunicabilidade nas escolas.
“Ainda há escolas que não
possuem linha telefônica, e nem
telefone público por perto”,
reclamou o vereador José
Roberto Reis Filgueiras (PT). O
Secretário Samuel respondeu que
não só a telefonia, como também
o acesso à internet, serão
universais entre as escolas
municipais até o início do
segundo semestre deste ano,
através do Projeto Escolas e
Redes, que já implantou
laboratórios de informática em
todas as escolas municipais.
O vereador Dr. Valadão também

questionou sobre os baixos salários
pagos aos auxiliares de serviços
gerais. A Diretora Gislene
respondeu que na esfera estadual
ela não tem conhecimento de
nenhuma insatisfação desses
profissionais quanto aos salários.
Já o Secretário de Educação
admitiu que o salário da categoria
em questão realmente é baixo,
paga-se o valor mínimo que é
estabelecido pelo respectivo
sindicato. Ele relatou, entretanto,
que a Prefeitura tem transformado
alguns desses funcionários em
“auxiliares recreacionistas”, e,
nesses casos, os vencimentos são
de quase mil reais. A situação das
cozinheiras e dos demais auxiliares
de serviço ainda será estudada.
A Presidente da Câmara,
vereadora Rosângela Alfenas
(PSDB), parabenizou o trabalho da
Secretaria Municipal de Educação
e da Superintendência Regional.
Ela destacou a necessidade de que
os professores sejam mais
respeitados, dentro e fora das
escolas. “Acho que a Educação em
Ubá avançou muito, através da
Prefeitura, e também através do
Estado”, finalizou.

Vereador sugere implantação do Proj eto
“ Bom de Bola, Bom de Escola” em Ubá
Através de indicação
apresentada e aprovada por
unanimidade no dia 13/06, o
vereador Vinícius Samôr (PT)
sugeriu ao Prefeito, à Divisão
de Esportes e à Secretaria de
Educação a implantação em
Ubá do Projeto “Bom de Bola,
Bom de Escola”.

De acordo com o vereador, o
objetivo da iniciativa é oferecer
treinamento desportivo nas
modalidades de futebol e futsal
para os alunos da rede pública
municipal de ensino, com o
devido acompanhamento
pedagógico. Há que se valorizar
a prática esportiva como

ferramenta contra a
marginalização de crianças e
adolescentes.
Vinícius Samôr esclareceu que
a condição para o aluno
participar do projeto será o seu
bom desempenho nas
atividades escolares como boas
notas, bom comportamento e

participação. “Onde a iniciativa
foi implantada houve o aumento
na média das notas escolares e
na frequência, além da melhoria
no comportamento escolar dos
alunos”, destacou o vereador.
E concluiu dizendo que “as
atividades do projeto
pretendem atingir

principalmente crianças e
adolescentes de famílias de
baixa renda sujeitas à exclusão
social, visando sua inclusão e
valorização através do esporte,
numa oportunidade de
crescimento e resgate da
autoestima, da cidadania e da
promoção social”.
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N otas
Trânsito
Dois requerimentos de autoria
do vereador Dr. Valadão
(PTB), aprovados em plenário
no dia 13/06, solicitaram ao
departamento competente da
Prefeitura providências com
relação ao trânsito em alguns
pontos da cidade.
Em um deles, o edil relata a
confusão do trânsito na Praça
Newton Carneiro, próxima ao
Hospital Santa Isabel, onde
uma moradora quase foi
atropelada recentemente
devido ao excesso de
velocidade dos veículos que
trafegam no local. No outro,
D r. Va l a d ã o p e d e
providências quanto ao
trânsito na Rua Major
Carneiro, Bairro Lavapés,
“onde já ocorreram vários
acidentes envolvendo
veículos automotores”,
explica.

Escadão
Reiterando indicação do
vereador Luiz Alberto
Gravina (PMDB), o vereador
Jorge Custódio Gervásio (PV)
solicitou à Prefeitura, no dia
13/06, que reforme o escadão
do Bairro São João,
colocando corrimãos e
promovendo outras melhorias
necessárias, a pedido dos
moradores. Jorge ressaltou
que “as referidas benfeitorias
foram aprovadas no
Orçamento Participativo de
2009, promovido pelo
Executivo Municipal, sendo
que, até agora, não foram
realizadas”. A proposição foi
aprovada por unanimidade.

Concurso
O vereador Dr. Valadão (PTB)
solicitou ao Prefeito
informações sobre a data
prevista para a realização do
concurso público da
Prefeitura Municipal que visa
o preenchimento de vagas em
cargos criados pela Lei nº 115,
de 20 de abril de 2010.
Segundo Dr. Valadão muitas
pessoas o tem procurado
interessadas em tal
informação. Ele solicita ainda
que, caso não haja previsão, o
Executivo preste
esclarecimentos à Câmara.
A solicitação de Dr. Valadão,
aprovada por unanimidade
durante a reunião ordinária do
dia 20/06, reitera outro
Requerimento apresentado
em 09/05 pelo vereador Jorge
Gervásio (PV), no qual
também foram pedidas
informações sobre o
concurso. Em maio, Jorge
ressaltou que “a população
tem cobrado muito e como
não se sabe ao certo quando
será realizado o concurso, fica
sem uma resposta correta”.

Câmara divulga demonstrativos de
receitas e despesas de março e abril
D emons trativo de Rec eita s e De spe sas
M ês:M arç o de 20 11
Câ ma ra M unicipal de U bá
Rua San ta C ruz, 301, C entro, U bá-M G
Biê nio 2011/2012
1. R ece itas
R epasse da Pre feitura M unicipal de Ubá
R ece itas de Aplicaçõ es Financeiras

3 03.0 43,38
3 01.5 00,00
1.5 43,38

2. D espesa s
2.1 Des pes as c om Pes soa l
Sub sídio Veread ores
INSS Pa tron al
Tota l

48.5 83,73
10.5 94,07
59.1 77,80

Ven cim entos e Van tage ns Fixas - Se rvido res C om issionad os
INSS Pa tron al
Tota l

23.4 18,90
5.1 73,91
28.5 92,81

Ven cim entos e Van tage ns Fixas - Se rvido res Efetivos
U BAPR EV Patronal
Tota l

44.4 06,18
7.5 93,11
51.9 99,29

Tota l Geral das Des pes as com Pe ssoa l

1 39.7 69,90

2.2 Des pes as A dm inistra tivas
Água (C opasa)
Luz
Alim entação
D iárias
C orreios
Telefone
Tarifas Ban cária s
C om bustível para o ve ículo oficial da C âm ara
Tota l Geral das Des pes as Administra tivas

2.4 Mate rial de Expediente
D iversos
Sup rime nto s de Inform ática (Li citação - Pre gão Presencial 0 1/20 11)
M ate rial de copa e cozinh a
M ate rial de H igien e, Lim peza e C onservaçã o
Tota l de M ateria l de Expedie nte
2.5 Mate rial Pe rma nente
Equi pam entos de In for mática

1.7 69,00
2 13,36
3 08,46
1.3 00,00
2 67,12
3 13,00
1.1 00,00
87,00
4 30,00
1 90,00
1.6 73,39
11.6 63,50
2 16,72
8.0 82,04
15,43
15.2 50,00
1.9 46,26
2 60,00
20,00
2 50,00
3 32,50
4 5.6 87,7 8

4 70,00
3.6 01,45
1.1 60,08
8 13,98
6.0 45,51
23.4 40,80
23.4 40,80

Tota l da s D espesas

2 26.5 55,56

Supe rávit Finance iro
Sup erávi t Fin anceiro Acu mula do até M arço d e 20 11
D espesas Empenha das , Liquida das e não Pagas no Mê s de Ma rço
Orde ns de P aga mentos a serem pa gas em A bril/2011

76.4 87,82
3 18.9 56,13
1 09.9 35,01
16.6 49,56

Sald o E xtrato Ba ncá rio e m 31.03.2011
Sald o n a C ontabilid ade em 31.03.201 1

4 41.7 65,35
4 41.7 65,35

Valo res em R $

Câmara M unic ipal de Ubá
Rua Santa Cruz, 301, Centro, Ubá-MG
Biênio 2011/2012
1. Receitas
Repass e da Prefeitura M unic ipal de Ubá
Receitas de Aplicaç ões F inanceiras

303.845,74
301.500,00
2.345,74

2. Despesas
2.1 Despesas com Pessoal
Subsídio Vereadores
IN SS Patronal
To tal

48.583,73
10.594,07
59.177,80

Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores Com issionados
IN SS Patronal
To tal

24.185,45
5.073,62
29.259,07

Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores Efetivos
UBAPREV Patronal
To tal

39.431,48
8.120,70
47.552,18

To tal Geral das Despesas com Pessoal

5 40,27
3.9 83,25
7 78,67
29,00
3.4 96,40
2.6 59,92
7,54
1 16,52
11.6 11,57

2.3 Serviços de Terc eiros
Siste ma de Gestão Fiscal
M anutenção das M áquin as C opiado ras
Siste ma C ontábil - D epa rtam ento Pesso al
Serviços Gráficos
M anutenção do Elevador
H osp edagem de W ebsite
Serviços de Foto grafi as e Film age m
M onitoram ento 24 h s da se de d a C âm ara
Arran jos de Flores pa ra S essão Sole ne
Serviços de R eparos e C onserto n o B ebedou ro d a C âm ara
Segu ro d o V eículo Oficia l da C âm ara
Vigilâ ncia , Lim peza e C onserva ção
M anutenção da Cen tral telefônica d a C âm ara
Serviços de C om unicação e Pub licida de
C ontribuição ao PASEP sobre R endim ento de A plicaçõe s Financeiras
M igração do Sistem a (Pregão Pre sen cial 05/2010 )
R eparos no Eleva dor da Câm ara M unicipal de Ub á
M anutenção Preventiva do sistem a d e M onitoram ento
Serviços de Encadern açõ es
C onfecção de Placa de Ho men agem p ara sessão sole ne
Bolsas d e E studos n o E nsin o S uperior
Tota l Geral das Des pes as com Se rviços de Terceiros

135.989,05

2.2 Despesas Admin istrativas
Água (Copasa)
Luz
Alimentação
Diárias
Correios
Telefone
Tarifas Bancárias
Combus tív el para o veículo ofic ial da Câm ara
To tal Geral das Despesas Admin istrativas

380,20
3.565,89
399,12
1.740,70
3.687,06
2.899,14
31,69
148,36
12.852,16

2.3 Serviços d e Terceiros
Sistem a de Gestão Fisc al
Manutenção das Máquinas C opiadoras
Sistem a Contábil - Departamento Pes soal
Serviços Gráficos
Manutenção do Elev ador
Hospedagem de Website
Peças e Serviços para o veículo ofic ial de Câm ara
Serviços de monitoramento 24 hs (Ref.Março e Abril)
Manutenção da Central telefônica da Câmara
Manutenção Preventiva do Perviço de Monitoramento 24hs
Serviços de Comunicaç ão e Publicidade
Contribuição ao PASEP s obre Rendim ento de Aplicaç ões Financeiras
Bolsas de Estudos no Ensino Superior
Conserto de Im pres sora
Serviços de Reparos na Sede da Câmara Munic ipal de Ubá
Vigilância, Limpeza e Conservaç ão
To tal Geral das Despesas com Serviço s de Terceiros

1.769,00
213,36
308,46
1.423,00
267,12
313,00
499,93
87,00
216,72
260,00
6.549,12
23,46
2.632,59
109,00
1.544,00
9.203,98
25.419,74

2.4 Material de Exp edien te
Material de Es critório e Expediente (Licitação Convite 05/2010)
Material de Ex pediente Diversos
To tal de Material d e Expedien te

1.504,20
462,50
1.966,70

2.5 Material Permanente
Persianas

1.498,00
1.498,00

To tal das Despesas

177.725,65

Superávit Financeiro
Superávit F inanceiro Ac umulado até Abril de 2011
Despesas Empenh adas, L iq uid ad as e n ão Pagas no Mês de Abril
Orden s de Pag amento s a serem p agas em M aio/2010

126.120,09
468.517,02
51.380,21
10.554,22

Saldo Extrato Banc ário em 30.04.2010
Saldo na Contabilidade em 30.04.2010

501.892,23
501.892,23

U bá, 13 de Maio de 2011

U bá, 1 3 d e M aio de 2011
Angelin o Fernan des Silva
C ontado r
C RC -M G 09 2.4 72/0-4

D emo nstrativo de R eceitas e D espesas
M ês:Ab ril d e 2011

Valores em R $

Guilhe rme R am os de Ara újo
C ontador
CR C -MG 08 0.20 7/0 -2

Angelino Fernandes Silva
Contador
CRC -M G 092.472/0-4

Guilherme R am os de Araújo
C ontador
C RC-MG 080.207/0-2
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Câmara pede apoio estadual para resolver
desmoronamentos no Bairro Santa Bernadete
O vereador Carlos Rufato
(PSDB) solicitou no dia 20/06,
através do Requerimento nº
110/11, assinado por todos os
vereadores, o envio de
correspondência à Defesa Civil
do Estado de Minas Gerais e ao
Secretário de Estado de
Governo, Danilo de Castro, para
que intercedam visando sanar o
problema ocasionado pelo
desmoronamento de um
barranco no Bairro Santa
Bernadete.
Em março último, a Comissão
de Obras e Serviços Públicos da
Câmara Municipal,
representada pelos vereadores
Dr. Valadão (PTB) e Carlos
Rufato, presidente e membro da
COSPM , respectivamente,
acompanhados pelos Edis Paulo
César Raymundo (DEM),
Antero Gomes (PT) e Dalmo
Coelho (PT), visitou casas

atingidas pela queda do
mencionado barranco na Rua
José Teixeira de Abreu. A visita
ocorreu por solicitação do
vereador Carlos Rufato, através
do Requerimento nº 011/11,
aprovado em 21/03.
Conforme constatado pelos
parlamentares, às margens do
barranco havia residências
condenadas pela Defesa Civil e a
estrutura da área estava abalada,
comprometendo a segurança de
todos os moradores num raio de
aproximadamente 50 metros. Na
época, os membros da Comissão
de Obras e Serviços Públicos
Municipais, bem como os
demais vereadores presentes, se
prontificaram a solicitar
providências sobre o incidente
ao Poder Executivo.
Como compete à COSPM a
“fiscalização do funcionamento
dos serviços púbicos municipais

e de construção de obras
públicas” (parágrafo único do
art. 50 – Regimento Interno), no
dia 30/03, após requerimento
aprovado em 28/03, a Câmara
encaminhou dois ofícios com
intuito de solucionar o
problema. Ao Corpo de
Bombeiros foi solicitada a
inspeção no referido barranco.
Ao Poder Executivo, além da
inspeção, os vereadores
solicitaram o envio pela
Prefeitura de um projeto de
construção de muro no local.
Ocorre que, segundo o vereador
Carlos Rufato, o risco aos
moradores da área ainda
persiste, pois no fim de semana
do dia 18/06 mais um
desmoronamento no local
trouxe prejuízos e transtornos a
diversos munícipes. “Solicito
medidas urgentes, para evitar
mais tragédias como as que têm

O autor da proposição, vereador Carlos Rufato (PSDB)

ocorrido”, reivindica Rufato na
proposição, assinada e aprovada
por todos os vereadores.
A Câmara aguarda também a
elaboração de um Laudo
Geológico-Geotécnico relativo
às condições de estabilidade do
barranco. O Laudo foi solicitado
pelo vereador Dr. Valadão ao
Engenheiro Civil Geotécnico
Professor Enivaldo Minette, que
visitou o local em 30/06.

Vereadores preocupados com o
atendimento naValadão
área
da saúde
pediu ao Executivo bicicletas que estão em desuso.
providências urgentes para
“socorrer o Distrito de
Diamante”.
Pedidos de aquisição de
ambulâncias para os distritos já
haviam sido feitos no início deste
ano pelo vereador Dalmo Coelho
(PT) e pelo mesmo vereador
Jorge Gervásio. Eles solicitaram
que fossem compradas
ambulâncias para atender aos
pacientes dos Distritos de Ubari e
Diamante, respectivamente.
Os vereadores Dr. Valadão (PTB) e Jorge Gervásio (PV),
autores das proposições

Na Indicação nº 163/11, de
20/06, o vereador Jorge Gervásio
(PV) apontou ao Executivo a
necessidade de aquisição de mais
ambulâncias para o Município. O
parlamentar explica que tais
veículos que hoje a Prefeitura
possui são, segundo ele,
insuficientes para atender à
população, em especial, aos
pacientes que precisam ser
deslocados para outras cidades.

A situação do atendimento
médico no Distrito Diamante
motivou requerimento de autoria
do vereador Dr. Valadão (PTB),
apresentado em 13/06. Na
proposição o vereador relata ter
ouvido de uma moradora local o
seguinte desabafo: “Em
Diamante não tem médico, nem
ambulância, nem medicamentos.
Se não fosse Rodeiro, não sei o
que seria de nós”. Assim, Dr.

Apuração de possíveis
irregularidades
Em outras duas proposições do
vereador Jorge Gervásio,
também datadas de 20/06, ele
solicitou informações à
Prefeitura sobre possíveis
práticas irregulares no setor de
saúde pública do município. No
Requerimento nº 101/11 o
vereador pediu o envio de
correspondência ao Prefeito e ao
Secretário Municipal de Saúde
p a r a q u e p r e s t e m
esclarecimentos sobre as

Segundo ele, aproximadamente
30 bicicletas de boa qualidade,
adquiridas pela Administração
Municipal para uso dos
servidores das Unidades da ESF
(Estratégia de Saúde da Família),
encontram-se abandonadas na
sede da referida Secretaria.
Já no Requerimento nº 104/11, o
vereador Jorge solicitou ao
Prefeito informações referentes a
“eventuais irregularidades
apontadas por alguns munícipes
que afirmam que diversos
motoristas da Prefeitura
frequentemente dirigem
ambulâncias na cidade”, relata
ele.
No texto do requerimento o edil
justifica sua preocupação
ressaltando que “é sabido que é
necessária habilitação na
categoria D com curso
complementar de especialização
em transporte de passageiros,
independentemente de qual seja
o veículo ou a sua capacidade”.
Todas as proposições foram
aprovadas por unanimidade.

N otas
Limpeza Urbana
O Requerimento nº 114/11,
apresentado pelo vereador
Dalmo Coelho (PT) e
aprovado por unanimidade
durante a reunião ordinária do
dia 27/06, solicitou ao
Executivo a devida limpeza
dos bueiros da Comunidade
da Fazendinha. Segundo o
vereador, a maioria deles está
entupida.
A proposição reitera
Indicação nº 263/09 e
Requerimento nº 274/09,
ambos de autoria do vereador
Antero Gomes (PT).

Pavimentação
Em 13/06 o vereador Antero
Gomes (PT) solicitou o
recapeamento asfáltico de
duas ruas do Bairro São
Domingos, a pedido dos
moradores. São elas: Rua José
Galdino de Oliveira e Rua
Francisco Maia Neves.
Já na reunião ordinária do dia
27/06, Antero reiterou
indicação do vereador Carlos
Rufato (PSDB), e pediu o
calçamento da Rua Eliza
Amaral Perón, no Bairro
Agroceres. Na mesma data, o
edil petista, novamente
reiterando indicação do
vereador Carlos Rufato e
requerimento de autoria
própria, solicitou o
asfaltamento da Rua
Francisco André Araújo, no
Triângulo. De acordo com o
vereador Antero, este
logradouro é muito utilizado,
pois promove a ligação entre o
Triângulo e o Bairro Vila
Casal. “Os moradores vivem
com muitos transtornos
ocasionados pela enorme
quantidade de poeira pela
passagem de tantos veículos”,
justifica.
O vereador Carlos Rufato, por
sua vez, pediu em
requerimento apresentado
também em 27/06, o
asfaltamento da Rua Maestro
João Ernesto, no Bairro
Industrial, a pedido dos
moradores e reiterando
indicação de sua autoria.

Promotoria informa à Câmara arquivamento de
procedimento sobre adequação cadastral de imóvel
A Promotora da 4ª Promotoria
de Justiça da Comarca de Ubá,
Thaís Lamim Leal Thomaz,
encaminhou ofício à Câmara
Municipal no qual informa
sobre arquivamento da Notícia
de Fato nº MPMG0699.11.000013-9. Trata-se de
procedimento administrativo
instaurado a fim de verificar a

ocorrência de eventuais
irregularidades na transferência
da titularidade de um imóvel no
cadastro multifinalitário do
Município de Ubá para o nome
de Márcio Guimarães Moreira.
A correspondência, lida em
plenário durante a reunião
ordinária do dia 27/06,
responde a Requerimento de

autoria do vereador Dr. Valadão
(PTB), cuja cópia foi
encaminhada à citada
Promotoria. Na proposição, o
edil esclarecimentos ao
Executivo sobre matérias
divulgadas em jornal local
denunciando que o Procurador
Geral da Prefeitura, Márcio
Guimarães Moreira, se apossou

irregularmente de um imóvel
localizado na Rua do Rosário,
Centro, em Ubá.
Anexada ao ofício, a cópia do
termo assinado pela Promotora,
indeferindo a instauração de
Procedimento Preparatório ou
Inquérito Civil Público, traz
detalhadas informações sobre o
caso, que justificam o parecer.

Em suma, a Promotoria decidiu
por não haver ilegalidade ou
imoralidade no ato praticado
pelos servidores municipais na
adequação cadastral de
responsabilidade referente ao
imóvel e optou por indeferir a
instauração de Procedimento
Preparatório ou Inquérito Civil,
e arquivar a Notícia de Fato.
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Proposições
Proposições da reunião do
dia 13/06/2011
Vereador Antero Gomes de
Aguiar - Antero do Ônibus
Indicação 158/11, ao Prefeito,
solicitando a construção de um
quebra-molas em frente ao
número 345 da Rua Tenente
Pedro Batalha, Centro, a
pedido dos moradores;
Indicação 159/11, ao Prefeito,
solicitando recapeamento
asfáltico da Rua José Galdino
de Oliveira, Bairro São
Domingos, a pedido dos
moradores;
Indicação 160/11, ao Prefeito,
solicitando recapeamento
asfáltico da Rua Francisco
Maia Neves, Bairro São
Domingos, a pedido dos
moradores;
Moção de Congratulações e
Aplausos 036/11, aos Senhores
Aldeir Ferraz, Marcos
Rodrigues Barreto e João Vaz
da Rocha, Coordenadores da
Defesa Civil, pelos brilhantes
serviços prestados em nosso
município;
Moção de Congratulações e
Aplausos 037/11, ao Assessor
Legislativo II, da Câmara
Municipal de Ubá, pelo
transcurso de seu natalício no
dia 13 de junho de 2011.
Vereador Carlos da Silva
Rufato
Moção de Pesar 038/11, pelo
falecimento da Senhora
Darlene Jorvani de Souza
Araújo Porto, ocorrido
recentemente.
Vereador Jorge Custódio
Gervásio – Jorge da Kombi
Indicação 161/11, ao Prefeito,
solicitando o conserto da rede
de esgotos que se encontra
estourada, no final da Rua Eliza
de Fátima Araújo, Bairro
Palmeiras, a pedido de todos os
moradores;
Requerimento 093/11, ao
Prefeito, solicitando a
construção de uma quadra
poliesportiva no Bairro São
João, a pedido dos moradores;
Requerimento 094/11, ao
Prefeito, solicitando a devida
reforma do escadão do Bairro
São João, com a colocação de
corrimãos e outras melhorias, a
pedido dos moradores,
reiterando desta forma, a
Indicação 123/09 de autoria do
Ve r e a d o r L u i z A l b e r t o
Gravina.
Vereador Mauricio Valadão
Reimão de Melo – Dr.
Valadão
Requerimento 095/11, ao
Prefeito bem como ao
Secretário de Saúde,
solicitando medidas urgentes
para socorrer o Distrito de
Diamante;
Requerimento 096/11, ao
Prefeito, solicitando
providências ante ao trânsito

existente na Rua Major
Carneiro, Bairro Lavapés, por
solicitação de uma moradora;
Requerimento 097/11, ao
Prefeito, solicitando
providências ante ao trânsito da
Praça Newton Carneiro,
próximo ao Hospital Santa
Isabel, bem como providências
ante ao trânsito perigoso da
Rua Frei Cornélio, por
solicitação de uma moradora.
Vereador Vinícius Samôr de
Lacerda
Indicação 162/11, ao Prefeito,
Divisão de Esporte e Secretaria
de Educação, sugerindo a
criação do Projeto “Bom de
Bola, Bom de Escola”, que
refere;
Representação 039/11, às
Indústrias do Pólo Moveleiro
de Ubá, informando-as da
prorrogação do prazo para
apresentação de projetos para a
Lei Federal de Incentivo ao
Esporte.
Proposição Englobada –
Vereadores Carlos da Silva
Rufato e Rosângela Alfenas
Moção de Congratulações e
Aplausos à Polícia Militar do
Estado de Minas Gerais, na
Pessoa do Comandante do 21º
BPMMG, pelo transcurso de
326 anos de sua criação.
Proposições da reunião do
dia 20/06/2011
Vereador Antero Gomes de
Aguiar - Antero do Ônibus
Requerimento 098/11, ao
Prefeito, solicitando a
construção de dois quebramolas bem como a colocação
de uma faixa para travessia de
pedestres em frente à Escola
São José, na Rua Olímpio
Ribeiro, Bairro Jardim
Primavera, a pedido dos
moradores, reiterando
parcialmente o Requerimento
098/10 de autoria de todos os
Vereadores;
Representação 040/11, ao
Secretário Municipal de
Educação, solicitando a
implantação do Projeto “Mais
Educação” no Bairro Pires da
Luz;
Representação 041/11, ao
Secretário Municipal de
Educação, solicitando a
implantação do Projeto “Mais
Educação” na Comunidade da
Ligação;
Representação 042/11, ao
Secretário Municipal de
Educação, solicitando a
implantação do Projeto “Mais
Educação” no Bairro Meu
Sonho;
Projeto de Lei 024/11, que
“dispõe sobre a Concessão da
Comenda Ary Barroso, ao
Professor Joaquim Carlos de
Souza” (Assinam outros quatro
Ve r e a d o r e s a l é m d o
proponente).
Vereador Carlos da Silva
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Rufato
Requerimento 110/11, ao
CEDEC e ao Secretário de
Estado de Governo, solicitando
uma visita e providências ao
desmoronamento que voltou a
ocorrer na Rua José Teixeira de
Abreu, Bairro Santa
Bernadete;
Projeto de Lei 025/11, que
“dispõe sobre a Concessão da
Comenda Ary Barroso, ao SubTenente do Exército David
Costa” (Assinam outros quatro
Ve r e a d o r e s a l é m d o
proponente).
Vereador Dalmo José Coelho
– Dalmo Cabeleireiro
Requerimento 099/11, ao
Prefeito, solicitando a
construção de quebra-molas
em lugares estratégicos de toda
extensão do Distrito de Ubari,
reiterando o Requerimento
011/10 de mesma autoria;
Representação 043/11, ao
Comandante do 21º BPMMG,
solicitando policiamento no
Distrito de Ubari, nos dias 14,
15 e 16 para a realização do
Torneio Leiteiro de Ubari.
Vereador Jorge Custódio
Gervásio – Jorge da Kombi
Indicação 163/11, ao Prefeito,
indicando-lhe a necessidade da
aquisição pelo Poder
executivo, de mais
ambulâncias para o Município;
Requerimento 100/11, ao
Prefeito, solicitando
informações referentes aos
carros alugados pela Prefeitura
Municipal de Ubá; (Rejeitado
por 6 votos contra 3)
Requerimento 101/11, ao
Prefeito e Secretário Municipal
de Saúde, solicitando
esclarecimentos referentes às
bicicletas em desuso, que se
encontram na Secretaria
Municipal de Saúde;
Requerimento 102/11, ao
Prefeito, solicitando a
construção de um quebramolas na descida do Morro do
Biscotto, próximo ao Trevo do
Bairro Ponte Preta, a pedido
dos moradores, reiterando a
Indicação 237/10 de autoria do
Vereador Carlos da Silva
Rufato;
Requerimento 103/11, ao
Prefeito, solicitando
asfaltamento da Rua Miguel
Candian, a pedido dos
moradores, reiterando os
Requerimentos 123/09 e
185/10 de mesma autoria, bem
como a Indicação 091/09 de
autoria do Vereador Antero
Gomes de Aguiar;
Requerimento 104/11, ao
Prefeito, solicitando
informações referentes aos
motoristas das ambulâncias do
Município;
Requerimento 105/11, ao
Prefeito e Secretário Municipal
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de Meio Ambiente, solicitando
explicações e providências
urgentes ante à atual situação
dos catadores, após a
desativação do lixão.
(Rejeitado por 6 votos contra 3)
Vereador José Roberto Reis
Filgueiras
Indicação 164/11, ao Prefeito,
solicitando a construção de um
quebra-molas na Avenida
Francisco Teixeira de Abreu,
Bairro Palmeiras;
Requerimento 106/11, ao
Prefeito, solicitando a devida
sinalização em toda extensão
da Avenida Francisco Teixeira
de Abreu, Bairro Palmeiras.
Vereador Luiz Alberto
Gravina
Requerimento 107/11, visando
registrar nos Anais do
Legislativo Ubaense, o
transcurso do Centenário de
Nascimento do ilustre
Advogado Ubaense, Doutor
Floriano Peixoto de Mello,
ocorrido no último dia 16.
Vereador Mauricio Valadão
Reimão de Melo – Dr.
Valadão
Requerimento 108/11, ao
Superintendente da
Supram/Zona da Mata,
convidando-o a comparecer à
esta Casa para expor e debater
fatos e assuntos relativos à sua
área;
Requerimento 109/11, ao
Prefeito, solicitando
informações sobre a data
prevista para a realização do
concurso público da Prefeitura
Municipal de Ubá, para
preenchimento de cargos
criados pela Lei Complementar
115, de 20 de abril de 2010,
reiterando o Requerimento
070/11 de autoria do Vereador
Jorge Custódio Gervásio.
Ve r e a d o r a R o s â n g e l a
Alfenas
Indicação 165/11, ao Prefeito,
solicitando pavimentação
asfáltica ou poliédrica em um
pequeno trecho de uma via
pública no Povoado da
Ligação, da praça até a Capela
de Santa Teresinha.
Mesa Diretora
Projeto de Decreto Legislativo
003/11, que “Aprova as Contas
do Município de Ubá,
referentes ao exercício de
2008”.
Proposições da reunião do
dia 27/06/2011
Vereador Antero Gomes de
Aguiar - Antero do Ônibus
Requerimento 111/11, ao
Prefeito, solicitando o devido
calçamento da Rua Eliza
Amaral Perón, Bairro
Agroceres, reiterando a
Indicação 087/10 de autoria do
Vereador Carlos da Silva
Rufato;
Requerimento 112/11, ao
Prefeito, solicitando o devido
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asfaltamento da Rua Francisco
André Araújo, do Triângulo, a
pedido dos moradores,
reiterando o Requerimento
105/10 de mesma autoria, bem
como a Indicação 345/09 de
autoria do Vereador Carlos da
Silva Rufato.
Vereador Carlos da Silva
Rufato
Requerimento 113/11, ao
Prefeito, solicitando o devido
asfaltamento da Rua Maestro
João Ernesto, Bairro Industrial,
reiterando a Indicação 080/09
de mesma autoria;
Moção de Pesar 039/11, pelo
falecimento do Senhor Roberto
Carlos Martins, ocorrido
recentemente.
Vereador Dalmo José Coelho
– Dalmo Cabeleireiro
Requerimento 114/11, ao
Prefeito, solicitando a devida
limpeza dos Bueiros da
Comunidade da Fazendinha,
reiterando a Indicação 263/09
de autoria do Vereador Antero
Gomes de Aguiar.
Vereador Maurício Valadão
Reimão de Melo – Dr.
Valadão
Requerimento 117/11, à
Direção do IMA de Ubá,
solicitando informações
referentes às doenças
infecciosas existentes na Nossa
Região.
Ve re a d o r P a u l o C é s a r
Raymundo
Requerimento 116/11, ao
Plenário, solicitando
autorização para uma reunião
da Comissão de Educação,
Saúde e Assistência Social com
os catadores e os moradores da
Comunidade do Quebra-Coco,
dia 30 de junho de 2011,
próxima quinta-feira;
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Representação 044/11, ao
Gerente Distrital da Copasa,
solicitando informações
referentes às operações
realizadas pela Copasa no
Município de Ubá.
Ve r e a d o r a R o s â n g e l a
Alfenas
Moção de Pesar 040/11, pelo
falecimento do Senhor Sidnei
Ovídio de Aguiar, ocorrido
recentemente.
Vereador Vinícius Samôr de
Lacerda
Requerimento 115/11, ao
Prefeito, solicitando estudos
técnicos no sentido de enviar à
esta Casa, Projeto de Lei
autorizando abertura de crédito
especial ao orçamento corrente
do ano, com objetivo de
subsidiar aulas de música na
Banda 22 de Maio;
Projeto de Lei 028/11, que
“Dispõe sobre a concessão do
Título de Cidadania Honorária
de Ubá, ao Professor Evandro
Albuquerque de Andrade”.
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Atas
Resumo da Ata nº 88, da Sessão Ordinária
da Câmara Municipal de Ubá, realizada no
dia 25 de abril de 2011. Presentes todos os
Senhores Vereadores. Aprovação da Ata nº 87
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 “autoriza a
transferência de recursos provenientes de
doação de Imposto de Renda de Pessoas Físicas
e Jurídicas bem como Transferências de
Pessoas em razão de multas judiciais, a
entidades filantrópicas, por intermédio do
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente”. 2) Leitura do Projeto de Lei que
“Inclui a Av. Presidente Juscelino Kubitschek e
Av. Senador Levindo Coelho no rol de
logradouros da Zona de Comércio Local, de
que trata o Anexo II da Lei Complementar
Municipal 123/10, e dá outras providências”.
Os dois 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 099/11,
ao Prefeito, solicitando a colocação de uma
faixa de pedestres na Rua do Divino, em frente
ao escadão; 2) Requerimento 058/11, ao
Prefeito, solicitando serviços de limpeza na
Praça Altair Rocha do Bairro Altair Rocha, a
pedido dos moradores, reiterando o
Requerimento 134/10; 3) Representação
022/11, ao Chefe do Departamento de
Operação e Distribuição Oeste da Energisa,
solicitando providências urgentes que se
fizerem necessárias para a troca de lâmpadas
queimadas na Praça Altair Rocha, Bairro Altair
Rocha, a pedido dos moradores. Vereador
Carlos da Silva Rufato: 1) Indicação 100/11, ao
Prefeito, solicitando interceder junto à
Energisa, visando à colocação de três postes de
iluminação pública no final da Rua Orestes
Bovareto Parma, Bairro Nossa Senhora de
Fátima. Vereador Dalmo José Coelho: 1)
Indicação 0101/11, ao Secretário Municipal de
Educação, solicitando a implantação do Projeto
Cultural “Arte e Cidadania na Escola” na
Comunidade da Barrinha; 2) Requerimento
059/11, ao Prefeito, solicitando calçamento e
asfaltamento das Ruas do Bairro Santa Rosa,
reiterando parcialmente os Requerimentos
002/09 e 057/09; 3) Representação 023/11, ao
Secretário de Saúde, solicitando uma fila para
atendimento prioritário junto à Secretaria da
Saúde de Ubá, em atendimento à Lei Federal
10.048; 4) Moção de Congratulações e
Aplausos 024/11, ao Secretário Municipal de
Educação, pelos relevantes serviços prestados
na cidade de Ubá. Vereador Jorge Custódio
Gervásio: 1) Indicação 102/11, ao Prefeito,
solicitando interceder junto à Energisa, visando
promover a iluminação da Estação da Praça
Guido Marliere. Vereador José Roberto Reis
Filgueiras: 1) Indicação 103/11, ao Prefeito,
solicitando uma “Operação Tapa Buracos” em
toda a extensão da Av. Amadeu José Schiavon
do Bairro Schiavon, a pedido da Associação de
Moradores do mesmo Bairro; 2) Indicação
104/11, ao Prefeito, solicitando um quebramolas em frente ao número 123 da Av. Amadeu
José Schiavon, do Bairro Schiavon, a pedido da
Associação de Moradores do mesmo Bairro; 3)
Requerimento 060/11, à Mesa Diretora,
solicitando um Seminário Legislativo para
discutir a questão do Trânsito na Cidade de
Ubá; 4) Moção de Congratulações e Aplausos
025/11, à Igreja Evangélica Assembléia de
Deus Ministério Cordovil, pelo maravilhoso
trabalho que vem realizando na cidade de Ubá.
Vereador Luiz Alberto Gravina: 1) Indicação
105/11, ao Prefeito, solicitando interceder
junto à Energisa, visando dar melhor
iluminação à Praça do Povoado São Domingos,
na Colônia Padre Damião, a pedido dos
moradores. Proposição Englobada - Todos os
Vereadores: Moção de Congratulações e
Aplausos 105/11, parabenizando todos os
Contabilistas em comemoração ao dia deste
profissional, dia 25 de Abril. Ordem do Dia:
Discussão e votação final das seguintes
matérias: 1) Projeto de Lei nº 008/11 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). Primeira
discussão e votação da seguinte matéria:
Projeto de Lei nº 007/11 que “Declara de
Utilidade Pública Municipal, à Associação dos

Catadores de Papel, Papelão e Material
Reciclável – RECICLAU, com sede nesta
cidade.” O projeto de lei foi aprovado 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 89, da Sessão Ordinária
da Câmara Municipal de Ubá, realizada no
dia 02 de maio de 2011. Presentes todos os
Senhores Vereadores. Aprovação da Ata nº 88
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
criação do Conselho do Pólo de apoio
presencial da Universidade Aberta do Brasil –
UAB no âmbito do Município de Ubá e dá
outras providências”. 2) Leitura do Projeto de
Lei que “autoriza a concessão de subvenção à
Liga Atlética Ubaense e contém outras
disposições”. Os dois 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 106/11, ao Prefeito, solicitando a
construção de uma ponte de concreto na Rua
Marcília Gazola Candian, do Bairro Meu
Sonho, a pedido dos moradores; 2)
Requerimento 061/11, ao Prefeito, solicitando
a construção de um quebra-molas em frente ao
nº 259 da Avenida Juscelino Kubitschek, do
Bairro Santana, a pedido dos moradores,
reiterando a Indicação 195-09; Vereador
Carlos da Silva Rufato: 1) Indicação 107/11,
ao Prefeito, solicitando limpeza geral dos
Bairros Paulino Fernandes e Matheus
Schetino, a pedido dos moradores; 2)
Indicação 108/11, ao Prefeito, solicitando
limpeza geral do Bairro Santa Bernadete,
principalmente nas partes mais afastadas, a
pedido dos moradores; 3) Representação
024/11, ao Gerente Distrital da Copasa,
solicitando colocação de rede de
abastecimento de água para atender a
Comunidade de Santana II, na Estrada
Ubá/Guidoval, a pedido dos moradores; 4)
R e p r e s e n t a ç ã o 0 2 5 / 11 , a o C E D E C
(Coordenadoria Estadual de Defesa Civil),
solicitando uma vistoria e urgentes
providências em prol dos cidadãos atingidos
pelo desmoronamento ocorrido na Rua José
Teixeira de Abreu, do Bairro Santa Bernadete,
conforme documentação em anexo; 5) Moção
de Congratulações e Aplausos 027/11, ao
Chefe do Setor de Controle e Avaliação da
Secretaria Municipal de Saúde, João Paulo da
Silva, pelos relevantes serviços prestados à
área da saúde de nossa cidade. Vereador
Dalmo José Coelho: 1) Requerimento 062/11,
ao Prefeito, solicitando estudos com o intuito
de notificar os proprietários dos imóveis que
possuem passeios irregulares ou que não
possuem, para arrumar-los ou, que o
município promova as reformas cabíveis, nos
padrões atuais de acessibilidade, reiterando
parcialmente a Indicação 002/09; 2)
Requerimento 063/11, ao Prefeito, solicitando
a construção de uma Creche, no Bairro Pires da
Luz, reiterando a Indicação 093/09; Vereador
Jorge Custódio Gervásio: 1) Indicação 109/11,
ao Prefeito, indicando-lhe a necessidade de
fiscalização nas farmácias do município, no
que concerne ao preço diferenciado cobrado a
mais, nos feriados e finais de semana, a pedido
dos moradores; 2) Requerimento 065/11, ao
Prefeito, solicitando que encaminhe à Câmara,
cópia do contrato celebrado entre a Viação
Ubá Transportes Ltda e o Município; 3)
Requerimento 066/11, ao Prefeito, solicitando
informações acerca do pronunciamento do
Vereador Paulo César Raymundo, em reunião
Ordinária dia 04 de abril, reiterando o
Requerimento 050/2011; 4) Requerimento
067/11, ao Prefeito, solicitando informações
relativas ao critério utilizado e documentações
necessárias para a transferência do ITBI,
reiterando o Requerimento 015/2011;
Vereador José Roberto Reis Filgueiras: 1)
Indicação 110/11, ao Prefeito, solicitando
limpeza e capina química da Rua Olavo
Bilaque, do Bairro Talma, a pedido dos
moradores; 2) Indicação 111/11, ao Prefeito,
solicitando limpeza de um Bueiro da Rua
Mantiqueira do Bairro Cristo Redentor,
próximo ao número 163, a pedido dos
moradores; 3) Projeto de Lei 018/2011, que
“declara de Utilidade Pública Municipal, a
Associação dos Moradores e Amigos do
Bairro Residencial São Judas Tadeu, com sede
nesta cidade”. Vereador Luiz Alberto Gravina:
1) Indicação 112/11, ao Prefeito, solicitando a
manutenção da Estrada do Córrego Santo
Anastácio, a pedido dos moradores; 2)
Indicação 113/11, ao Prefeito, solicitando a
construção da praça no local demarcado, em
frente à Igreja Sagrado Coração de Maria, no
Córrego Santo Anastácio, a pedido dos
moradores; 3) Indicação 114/11, ao Prefeito,

solicitando sinalização na Praça José Custódio,
no Povoado São Domingos, no sentido de
impedir o estacionamento de veículos em toda
sua extensão, bem como 6 containeres de Lixo e
a Poda das árvores do referido logradouro; 4)
Indicação 115/11, ao Prefeito, solicitando a
construção de três quebra-molas na Rua Manoel
Soares, do Povoado São Domingos, da Colônia
Padre Damião, a pedido dos moradores; 5)
Indicação 116/11, ao Prefeito, solicitando a
colocação de uma antena de internet para
atender a população da Zona Rural de nosso
município. Vereador Maurício Valadão Reimão
de Melo: 1) Requerimento 064/11, ao Prefeito,
para que reveja a situação funcional das
cozinheiras das escolas municipais de Ubá. 2)
Requerimento 068/11, ao Prefeito, solicitando o
retorno do adicional de insalubridade aos
agentes do Combate à Dengue do Município.
Vereador Paulo César Raymundo: 1)
Representação 026/11, ao dono e ao Gerente da
Viação Ubá, Conselho Municipal de trânsito,
Divisão de Trânsito da PMU, convidando-os a
participar da Reunião Ordinária do dia 16 de
maio de 2011; 2) Moção de Pesar 028/11, pelo
falecimento do Senhor Antônio César Moreira.
Ordem do Dia: Discussão e votação final da
seguinte matéria: Projeto de Lei nº 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 foi
aprovado por unanimidade (9 votos). Primeira
discussão e votação das seguintes matérias: 1)
Projeto de Lei nº 013/11 que “Autoriza a
transferência de recursos provenientes de
doação de Imposto de Renda de Pessoas Físicas
e Jurídicas bem como Transferências de
Pessoas em razão de multas judiciais, a
entidades filantrópicas, por intermédio do
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente”. 2) Projeto de Lei Complementar
nº 005/11 que “Inclui a Av. Presidente Juscelino
Kubitschek e Av. Senador Levindo Coelho no
rol de logradouros da Zona de Comércio Local,
de que trata o Anexo II da Lei Complementar
030/95, inclui dispositivos na Lei
Complementar Municipal 123/10, e dá outras
providências. Os dois Projetos de Lei foram
aprovados por unanimidade (9 votos). Todas as
proposições foram aprovadas por unanimidade.
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 90, da Sessão
Extraordinária da Câmara Municipal de
Ubá, realizada no dia 02 de maio de 2011.
Presentes todos os senhores vereadores. Ordem
do Dia: Discussão e votação final da seguinte
matéria: Projeto de Lei nº 013/11 que “Autoriza
a transferência de recursos provenientes de
doação de Imposto de Renda de Pessoas Físicas
e Jurídicas bem como Transferências de
Pessoas em razão de multas judiciais, a
entidades filantrópicas, por intermédio do
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente”. O Projeto de Lei foi aprovado
por unanimidade (9 votos). A Srª. presidente
agradece a presença de todos e declara
encerrada esta sessão.
Resumo da Ata nº 91, da Sessão Ordinária da
Câmara Municipal de Ubá, realizada no dia 09
de maio de 2011. Presentes todos os Senhores
Vereadores. Aprovação das Atas nºs. 89 e 90 das
sessões anteriores. 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 117/11, ao Prefeito,
solicitando a instalação de um Telefone Público
na Rua Maria Monis, do Bairro Olaria, em
frente ao número 327, a pedido dos moradores;
2) Indicação 118/11, ao Prefeito, solicitando
calçamento de aproximadamente 20 metros, na
Travessa Santo Expedito, Bairro São
Domingos, a pedido dos moradores; 3)
Representação 027/11, ao Chefe da 5ª
Coordenadoria Regional do DER, solicitando a
colocação de dois quebra-molas próximos à
entrada do Bairro Santa Edwirges, no sentido
Ubá/Divinésia, a pedido dos moradores; 4)
Projeto de Lei 020/11, que “dispõe sobre a
denominação de Travessa Maria Aparecida
Procópio Bigogno a logradouro Público desta
cidade”. Vereador Carlos da Silva Rufato: 1)
Indicação 119/11, ao Prefeito, solicitando
interceder junto à Energisa, visando à colocação
de três postes de iluminação pública no Trevo
do Bairro Santa Edwirges, acesso ao Município
de Divinésia, tal como a colocação de um
quebra-molas nas proximidades do local; 2)
Indicação 120/11, ao Prefeito, solicitando a
reconstrução de um muro que desabou em
virtude das fortes chuvas, na Rua Francisco
Xavier Gomes, nº 60, Bairro Primavera.
Vereador Dalmo José Coelho: 1) Indicação
121/11, ao Prefeito, solicitando recapeamento
do asfalto da Rua Principal do Bairro Peluso,
acima da Escolinha Lápis de Cor; 2) Indicação
122/11, ao Prefeito, solicitando a construção de
um quebra-molas entre os Comércios Móveis
Lucarelli e Sacolão Catalão, na Avenida Beira

Rio; 3) Requerimento 069/11, à Empresa
Vivo, solicitando melhoria do sinal de
Telefonia Móvel no Distrito de Ubari,
reiterando assim, a representação 045/10.
Vereador Jorge Custódio Gervásio: 1)
Indicação 123/11, ao Prefeito, solicitando o
fornecimento de “Quites de Lanche” aos
cidadãos do Município que são
encaminhados a outras cidades para
tratamento de saúde; 2) Requerimento
070/11, ao Prefeito, solicitando informações
referentes ao concurso público a ser
realizado pela Prefeitura Municipal de Ubá.
Vereador Luiz Alberto Gravina: 1)
Requerimento 071/11, ao Prefeito,
solicitando o recapeamento do asfalto de
todas as Ruas do Bairro São Judas Tadeu,
reiterando parcialmente as Indicações
228/09 e 136/10. Vereador Maurício
Valadão Reimão de Melo: 1) Requerimento
072/11, ao Prefeito, solicitando maior
fiscalização na Feira Livre, visando coibir os
freqüentes furtos ocorridos no local.
Vereador Paulo César Raymundo: 1)
Indicação 124/11, ao Prefeito, solicitando
asfaltamento da Rua Maria Duarte Cancela,
do Bairro Cohab, a pedido dos moradores; 2)
Indicação 125/11, ao Prefeito, solicitando
asfaltamento das Ruas Alameda das
Orquídeas, Alameda das Crisálidas, e
Alameda das Camélias, ambas do Bairro
Cidade Jardim, a pedido dos moradores; 3)
Requerimento 073/11, ao Prefeito,
solicitando asfaltamento das Ruas Amabile
Parma Dorigueto, Adolfo Rodrigues de
Oliveira, Maestro João Ernesto, Engenheiro
Manoel Gonçalves Coelho e Nicolau Papa,
todas do Bairro Industrial, reiterando
parcialmente as Indicações 080/09, 402/09 e
Requerimento 051/10. Vereadora Rosângela
Maria Alfenas de Andrade: 1) Projeto de Lei
019/11, que “revoga o Art. 2º da Lei
Municipal 3.700/08, que fixa os subsídios
dos Vereadores do Município de Ubá, Minas
Gerais, para a legislatura de 2009 a 2012, e
dá outras providências”. Ordem do Dia:
Discussão e votação final da seguinte
matéria: Projeto de Lei Complementar nº
005/11 que “Inclui a Av. Presidente
Juscelino Kubitschek e Av. Senador Levindo
Coelho no rol de logradouros da Zona de
Comércio Local, de que trata o Anexo II da
Lei Complementar 030/95, inclui
dispositivos na Lei Complementar
Municipal 123/10, e dá outras
providências”. O Projeto foi aprovado por
unanimidade (9 votos). Primeira discussão e
votação das seguintes matérias: 1) Projeto
de Lei nº 014/11 que “Dispõe sobre a criação
do Conselho do Pólo de apoio presencial da
Universidade Aberta do Brasil – UAB, no
âmbito do Município de Ubá e dá outras
providências”. 2) Projeto de Lei nº 015/11
que “Autoriza a concessão de subvenção à
Liga Atlética Ubaense e contém outras
disposições”. Os dois 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 92, da Sessão
Extraordinária da Câmara Municipal de
Ubá, realizada no dia 09 de maio de 2011.
Presentes todos os senhores vereadores.
Ordem do Dia: Discussão e votação final da
seguinte matéria: Projeto de Lei nº 015/11
que “Autoriza a concessão de subvenção à
Liga Atlética Ubaense e contém outras
disposições”. O Projeto de Lei foi aprovado
por unanimidade (9 votos). A Srª. presidente
agradece a presença de todos e declara
encerrada esta sessão.
Resumo da Ata nº 93, da Sessão Ordinária
da Câmara Municipal de Ubá, realizada
no dia 17 de maio de 2011. Em seguida, a
presidente procede com a posse do suplente
de vereador, José Eduardo Lamas, em
substituição ao titular, vereador Carlos da
Silva Rufato, que se encontra de licença.
Assim, com base nos parágrafos 1º e 2º do
art. 6 do regimento interno da Câmara
Municipal, o presidente convida o Sr. José
Eduardo Lamas para posicionar-se a frente
da mesa para prestar seu compromisso de
posse.Presentes todos os Senhores
Vereadores. Aprovação das Atas nºs. 91 e 92
das sessões anteriores. Em seguida leitura do
Protocolo: leitura das correspondências
recebidas. Passa-se à Leitura de Pareceres:
1) Leitura do Projeto de Lei nº 019/11 que
“revoga o Art. 2º da Lei Municipal 3.700/08,
que fixa os subsídios dos vereadores do
Município de Ubá, Minas Gerais, para a
legislatura de 2009 a 2012, e dá outras
providências”. 2) Leitura do Projeto de Lei
Complementar nº 006/11 que “acrescenta e
revoga dispositivos da Lei Complementar
Municipal nº 030, de 11 de julho de 1995”.
3) Leitura do Projeto de Lei nº 018/11 que
“declara de Utilidade Pública Municipal a

Associação de Moradores e Amigos do Bairro
Residencial São Judas Tadeu, com sede nesta
cidade”. 4) Leitura do Projeto de Lei nº 016/11
que “autoriza o Município a conceder o uso de
bem público à Associação Maria do Carmo,
desta cidade, e contém outras disposições”. 5)
Leitura do Projeto de Lei nº 017/11 que
“institui a Nota Fiscal de Serviços de
Eletrônica e o Recibo Provisório de Prestação
e Serviços no Município de Ubá e dá outras
providências”. Os cinco 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 126/11, ao Prefeito, solicitando
recapeamento do asfalto da Rua Tabelião João
Paulo Brígido Nunes, Bairro São Domingos, a
pedido dos moradores; 2) Indicação 127/11,
ao Prefeito, solicitando recapeamento do
asfalto da Rua Ezequiel Moreira de Abreu,
Bairro São Domingos, a pedido dos
moradores; 3) Indicação 128/11, ao Prefeito,
solicitando calçamento de aproximadamente
50 metros de comprimento, no local onde o
inexiste, na Rua Antônio da Costa Ribeiro,
Bairro Antônio Bigonha, atrás da sede da
Copasa; 4) Requerimento 074/11, ao Prefeito,
solicitando a colocação de dois bueiros na
Rua Antônio Costa Ribeiro, Bairro Antônio
Bigonha, reiterando a Indicação 415/09.
Vereador Dalmo José Coelho: 1) Indicação
129/11, ao Prefeito, solicitando asfaltamento
da Rua Pedro Pires da Motta, Bairro COHAB,
a pedido dos moradores; 2) Indicação 130/11,
ao Prefeito, solicitando asfaltamento da Rua
Antônio da Costa Ribeiro, Bairro COHAB, a
pedido dos moradores. Vereador Jorge
Custódio Gervásio: 1) Indicação 131/11, ao
Prefeito, solicitando a instalação de redes de
captação de águas pluviais na Rua Jaime de
Almeida, Bairro Olaria, a pedido dos
moradores. Vereador José Eduardo Lamas: 1)
Indicação 136/11, ao Prefeito, indicando-lhe a
necessidade de construir uma escola
municipal no Distrito de Diamante, para
atender ao número considerável de alunos
existentes no local; 2) Indicação 137/11, ao
Prefeito, solicitando estudos técnicos
necessários para que a administração pública
conceda a posse do terreno da municipalidade
para a Associação dos Moradores do distrito
de Diamante, onde a mesma já se encontra
instalada; 3) Requerimento 075/11, ao
Prefeito, solicitando injunções necessárias
junto à Copasa, visando o tratamento da água
do Distrito de Diamante, por esta Companhia,
reiterando a Indicação 362/09. Vereador José
Roberto Reis Filgueiras: 1) Indicação 132/11,
ao Prefeito, solicitando a devida limpeza e
capina da Rua Wenceslau Campos, Bairro
Mangueira Rural, a pedido dos moradores; 2)
Requerimento 076/11, ao Prefeito,
solicitando calçamento da Travessa Virgílio
Maia Neves, Bairro da Luz, reiterando a
Indicação 208/10. Vereador Luiz Alberto
Gravina: 1) Indicação 133/11, ao Prefeito,
solicitando estudos junto ao Secretário de
Educação, que venham a viabilizar à
instalação de detectores de metais na entrada
das escolas públicas da rede municipal, com o
intuito de evitar incidentes envolvendo
crianças e jovens de Ubá. Vereador Maurício
Valadão Reimão de Melo: 1) Indicação
134/11, ao Prefeito, sugerindo a realização de
um convênio entre o Município e o Hospital
Santa Isabel, referente ao serviço de
Hemodinâmica, para o atendimento de
urgência aos pacientes do SUS, na fase aguda
do Infarto do Miocárdio, através da
angioplastia coronária; 2) Requerimento
077/11, ao Prefeito, solicitando a retificação
dos dados históricos existentes no site oficial
da Prefeitura Municipal de Ubá, referentes ao
fundador de Ubá, Capitão-Mor Antônio
Januário Carneiro. Vereador Paulo César
Raymundo: 1) Requerimento 078/11, ao
Prefeito, solicitando asfaltamento das Ruas
André Baffa, Erotides Neiva Campomizi,
Newton dos Santos, São Pedro, Margarida
Abreu, Orlando Teixeira e Antônio Pereira da
Cruz, todas do Bairro Industrial, reiterando as
proposições: Indicações 078/10, 351/09 e
106/10, bem como Requerimentos 121/10,
124/10 e 126/10. Vereador Vinícius Samôr de
Lacerda: 1) Representação 028/11, às
Câmaras Municipais da Zona da Mata,
informando da Criação da Frente Parlamentar
Regional de Apoio à UEMG, Campus
Ubá/Zona da Mata de Minas Gerais. Ordem
do Dia: discussão e votação final da seguinte
matéria: Projeto de Lei nº 014/11 que “Dispõe
sobre a criação do Conselho do Pólo de apoio
presencial da Universidade Aberta do Brasil –
UAB, no âmbito do Município de Ubá e dá
outras providências”; O Projeto de Lei foi
aprovado 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.
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