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Legislativo sugere campanha
de conscientização ambiental

A proposição foi apresentada durante a primeira reunião após o recesso pelo vereador José Roberto Reis Filgueiras (PT)

DER/ MG responde sobre
municipalização de trechos de
rodovias estaduais

Presidência dá posse
a vereador suplente

Durante a reunião ordinária da
Câmara Municipal de Ubá
realizada
no dia 15/08 tomou
Pág 02
posse como vereador o Sr. Darci
Pires da Silva, conhecido como
Câmara recebe respostas da
Pastor Darci. O edil recémSecretaria Municipal de Saúde
empossado pertence ao Partido

sobre o atendimento na área

O Requerimento nº 134/11, de
autoria do vereador José Roberto
Reis Filgueiras (PT), solicitou o
envio de correspondência à
Secretaria Municipal do Meio
Ambiente sugerindo a realização
de uma campanha para incentivar
as pessoas a fazerem uso
consciente das sacolas plásticas.
A proposição foi apresentada e
aprovada por unanimidade
durante a reunião ordinária do dia
01/08.
O vereador explica que é preciso
conscientizar a população
ubaense, através de campanhas,
que sacolas plásticas devem ser
descartadas corretamente,
reduzindo a poluição dos rios da
cidade, o entupimento de bueiros
e as enchentes, além do
desequilíbrio ambiental causado.
Apesar de atóxicas, já que o
plástico que as compõe não
contamina o meio ambiente, as
sacolas plásticas vêm afetando
ecossistemas em todo o mundo à
medida que a produção e o
consumo aumentam.
Pág 03

Social Cristão (PSC), coligado
ao Partido dos Trabalhadores
(PT) em Ubá. Candidato às
eleições municipais para
vereador em 2008, Pastor Darci
recebeu 682 votos, ocupando
posição de suplente.

A posse decorre de licença sem
remuneração, para tratar de
assuntos particulares, solicitada
pelo vereador Antero Gomes de
Aguiar (PT) em 15/08. O
requerimento de Antero foi
apresentado em 15/08.
Pág 05

Pág 03

Vereador sugere implantação
de Banco de Leite
Humano na cidade
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Infraestrutura urbana motiva
proposições dos vereadores
Pág 04

Legislativo recebe defensores
públicos da Comarca de Ubá
Pág 05

Pastor Darci, do PSC, foi empossado em 15/08, após licenciamento do vereador Antero Gomes de Aguiar
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Comitê do Festival Internacional da
Arte pela Paz se reúne na Câmara
No dia 05/08 o Comitê
organizador do “Festival
Internacional da Arte pela Paz –
Ubá/2013” se reuniu no
plenário da Câmara para
apresentar mais detalhes sobre
a organização do evento. Entre
os presentes estavam a
Presidente da Câmara
Municipal de Ubá, vereadora
Rosângela Alfenas, o Prefeito
Municipal, Vadinho Baião, e o
Presidente do Comitê Nacional
do Festival, Cícero Mauro

Fialho.
Ainda com relação à
preparação do município para o
citado Festival, um
requerimento de autoria do
vereador José Roberto Reis
Filgueiras (PT) foi aprovado
por unanimidade na Câmara no
reunião do dia 08/08. Na
proposição o edil sugere à
Secretaria Municipal de
Educação que promova
parcerias com Associações de
Moradores e entidades sociais

para que sejam oferecidos
cursos de inglês, visando
capacitar os jovens do
município. José Roberto
e n f a t i z o u q u e o
“empreendimento seria de
grande valia para os jovens
desta cidade, pois em 2013, Ubá
receberá o Festival
Internacional da Arte pela Paz,
com a participação de artistas
de aproximadamente 180
países, a maioria de língua
inglesa.”

A Presidente da Câmara, vereadora Rosângela Alfenas, o Presidente do Comitê
Nacional do Festival, Cícero Mauro Fialho, e o Prefeito de Ubá, Vadinho Baião

DER/ MG responde sobre municipalização de
trechos de rodovias estaduais
deveres do Município sobre
tais trechos municipalizados.
D e a c o r d o c o m a
Comunicação da Procuradoria
do DER/MG, recebida pelo
Legislativo em 15/08, para
que se possa doar ao
Município os trechos de
rodovia estadual é necessário
atender a alguns requisitos:
comprovação de propriedade
do bem pelo DER/MG;
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declaração de disponibilidade
do bem; justificativa de haver
interesse público para a
alienação; avaliação prévia do
bem; análise da pretensão por
parte do Conselho de
Administração do DER/MG e
prévia autorização legislativa.
Uma vez autorizada a doação
pelo Governo do Estado,
poderá ser iniciado o
procedimento administrativo

pertinente.
Considerando que a
municipalização dos trechos
de rodovia estadual equivale à
doação do mencionado trecho,
após a alienação a via deixará
de constituir bem público
integrante da malha
rodoviária do Estado de Minas
Gerais para se tornar uma via
municipal (rua ou avenida,
conforme o caso). Esta passará

a integrar o patrimônio do
Município, tornando-se bem
público municipal.
Assim, após a efetiva doação,
todas as atividades inerentes à
conservação, manutenção,
fiscalização e sinalização da
via passarão a ser de
responsabilidade exclusiva do
Município, a exemplo do que
ocorre com as demais vias
públicas municipais de Ubá.

Câmara aprova concessão de
subvenção à Sociedade Musical
e Cultural 22 de Maio
Os vereadores de Ubá aprovaram
por unanimidade, em dupla
votação realizada no dia 08/08, o
Projeto de Lei nº 037/11 que
“autoriza o Poder Executivo a
conceder subvenção social à
Sociedade Musical e Cultural 22
de Maio, e contém outras
disposições”.
Conforme a mensagem que
encaminhou o Projeto, trata-se
de ajuda financeira no valor de 8
mil reais para o desenvolvimento
de ações culturais, tais como
aulas gratuitas, práticas e
teóricas de música a pessoas
interessadas da comunidade
ubaense. A Sociedade Musical e
Cultural 22 de Maio é entidade
centenária, de utilidade pública
municipal, mantenedora da
Banda de Música 22 de Maio,
registrada como Patrimônio
Cultural Imaterial de Ubá, o que,
enfatizou o Poder Executivo, por
si só justifica a concessão de
recursos públicos.
O texto da mensagem ainda
explica que no orçamento de
2011 consta previsão (dotação)
no valor de R$2.200,00, cujo
montante já foi repassado à
entidade. Contudo, devido à

necessidade do desenvolvimento
das ações culturais, a Câmara
aprovou requerimento
reivindicando a majoração do
valor da subvenção, com o que a
Prefeitura concorda.
A proposição citada na
mensagem para justificar o envio
do Projeto pelo Poder Executivo
diz respeito ao Requerimento nº
115/11, de autoria do vereador
Vi n í c i u s S a m ô r ( P T ) ,
apresentado e aprovado por
unanimidade em 27/06 deste
ano. Nele, o edil solicitou ao
Prefeito o encaminhamento de
tal projeto de lei, destacando que
Foto: Google.com

Em resposta a Ofício enviado
pela Câmara, a Coordenadoria
da 5ª CRG-DER/MG prestou
alguns esclarecimentos aos
vereadores sobre a
municipalização de trechos
urbanos de rodovias estaduais.
Em 04/07, o vereador Dr.
Valadão (PTB) solicitou o
envio de correspondência ao
DER para que o órgão
informasse os direitos e

recentemente foi inaugurado o
novo prédio da entidade, com
instalações físicas modernas e
adequadas para o crescimento de
suas atividades e projetos.
“Diversos ubaenses iniciaram
seu aprendizado musical na
Banda 22 de Maio, entre eles o
imortal compositor Ary
Barroso. Para continuar este
trabalho de iniciação musical na
Banda, a entidade tem
enfrentado dificuldades para
manter um professor, sendo
necessário o apoio do Executivo
neste sentido”, pediu Vinícius
Samôr.

Em destaque, o vereador Vinícius Samôr que solicitou ao Poder Executivo o envio do Projeto
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D estaque

Legislativo sugere campanha
de conscientização ambiental
O Requerimento nº 134/11, de
autoria do vereador José Roberto
Reis Filgueiras (PT), solicitou o
envio de correspondência à
Secretaria Municipal do Meio
Ambiente sugerindo a realização
de uma campanha para
incentivar as pessoas a fazerem
uso consciente das sacolas
plásticas. A proposição foi
apresentada e aprovada por
unanimidade durante a reunião
ordinária do dia 01/08.
O vereador explica que é preciso
conscientizar a população
ubaense, através de campanhas,
que sacolas plásticas devem ser
descartadas corretamente,
reduzindo a poluição dos rios da
cidade, o entupimento de bueiros
e as enchentes, além do
desequilíbrio ambiental causado.

Apesar de atóxicas, já que o
plástico que as compõe não
contamina o meio ambiente, as
sacolas plásticas vêm afetando
ecossistemas em todo o mundo à
medida que a produção e o
consumo aumentam. De acordo
com dados da Associação
Brasileira da Indústria de
Embalagens Plásticas Flexíveis
– Abief –, em 2010 o Brasil
produziu 13,9 bilhões de sacolas
plásticas. Estima-se que no
mundo sejam produzidas por ano
entre 500 bilhões e 1 trilhão de
unidades. Uma sacola plástica de
polietileno, derivado do
petróleo, leva aproximadamente
400 anos para se decompor.
A capital mineira, Belo
Horizonte, assim como outras
cidades do País, editou

legislação proibindo o uso de
sacolas plásticas feitas de
derivados de petróleo no
comércio local. A proibição tem
gerado polêmica. Apesar da
grande quantidade de sacolas
plásticas produzidas, a Abief
informa que esse produto
representa apenas 0,2% de todo o
resíduo sólido urbano existente
em aterros sanitários e lixões, e
destaca que tais sacolas são
recicláveis e cumprem uma
segunda função: a de embalar o
lixo.
Embora a edição de Lei
Municipal sobre o assunto possa
ser considerada um avanço para
a sociedade quanto ao
desenvolvimento sustentável e à
proteção do meio ambiente, na
prática, sua rigidez pode causar

dificuldades de aplicação pela
população.
Assim, para o vereador José
Roberto, a conscientização para
o uso e descarte corretos é a
melhor medida a ser tomada pelo
Município. A iniciativa foi
aplaudida pelo vereador Vinícius
Samôr (PT) e pelos demais edis.
Vinícius sugeriu, inclusive, que
seja realizada uma Audiência
Pública para discutir o assunto.

Uso de papel reciclado
Também com intenção de
estimular a consciência
ambiental no município, José
Roberto apresentou em 08/08
proposição na qual sugere que o
Sindicato Intermunicipal das
Indústrias do Mobiliário de Ubá
– Intersind – promova palestras
com seus Associados para

Câmara recebe respostas da Secretaria Municipal
de Saúde sobre o atendimento na área
Durante a primeira reunião dos
vereadores após o recesso,
realizada em 01/08, os edis
r e c e b e r a m d u a s
correspondências da Secretaria
Municipal de Saúde com alguns
esclarecimentos solicitados
recentemente pela Câmara.
Em 20 de junho, através da
Indicação nº 163/11, o vereador
Jorge Gervásio (PV) apontou ao
Executivo a necessidade de
aquisição de mais ambulâncias
para o Município. O
parlamentar explicou que os
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.
O Secretário Municipal de
Saúde, Claudio Ponciano,
informou que o Município está
viabilizando juntamente com o
Governo Estadual a aquisição
de novos veículos para o
transporte sanitário. Ele
destacou, entretanto, que na
atual Administração já foram
adquiridos nove veículos novos
para a Seção de Transportes
Assistenciais.
No mesmo ofício, Ponciano
esclareceu outra indagação do
vereador Jorge, contida no
Requerimento nº 104/11,
também datado de 20/06. Nele,
o edil solicitou ao Executivo
informações referentes a
“eventuais irregularidades

A correspondência foi lida em plenário durante primeira reunião após o recesso parlamentar

apontadas por alguns
munícipes que afirmam que
diversos motoristas da
Prefeitura frequentemente
dirigem ambulâncias na
cidade”. No texto ele justificou
sua preocupação ressaltando
que “é sabido que é necessária
habilitação na categoria D com
curso complementar de
especialização em transporte de
p a s s a g e i r o s ,
independentemente de qual seja
o veículo ou a sua capacidade”.
A Secretaria Municipal de
Saúde informou que dentre os
vários motoristas concursados
da prefeitura, alguns possuem

apenas habilitação na categoria
B, já que o Edital do Concurso
realizado na época assim o
permitia. Contudo, ressaltou
que esses motoristas não
conduzem veículos para os
quais seja exigida habilitação
de categoria D.
Outro questionamento do
vereador Jorge foi com relação
a aproximadamente 30
bicicletas de boa qualidade,
adquiridas pela Administração
Municipal para uso dos
servidores das Unidades da
ESF (Estratégia de Saúde da
Família), que estariam
abandonadas na sede da

incentivá-los a usar papel
reciclado em suas atividades
internas. De acordo com o
vereador, a realização destas
palestras resultaria na redução do
consumo de papel virgem,
contribuindo para a preservação
do meio ambiente.

referida Secretaria.
Quanto a isso, a Secretaria
esclareceu que 24 bicicletas
estão em sua sede aguardando
contratação de serviço de
manutenção, conserto e reparos,
uma vez que a utilização
cotidiana das mesmas pelos
profissionais nas Unidades de
Atenção Primária à Saúde
(UAPS) requer periódica
revisão de peças. O Secretário
informou que tão logo o serviço
seja efetivado, as bicicletas
serão encaminhadas às devidas
UAPS para atendimento das
demandas inerentes às ações e
serviços de saúde.

O autor da proposição, vereador
José Roberto Reis Filgueiras

Copasa responde
questionamento de
vereadores
A Câmara recebeu
correspondência da Gerência
Distrital do Alto Rio Pomba da
Companhia de Saneamento de
Minas Gerais – Copasa/MG –
com informações solicitadas por
iniciativa do vereador Paulo
César Raymundo (DEM). Em
27/06, o edil pediu, através do
Requerimento nº 044/11, que a
empresa esclarecesse quem é o
responsável por fechar os buracos
deixados após as operações de
construção ou reparo das redes de
distribuição de água.
O Gerente Distrital da Copasa,
Adailtadeu Pereira Santana,
respondeu que a responsabilidade
de reparação dos pavimentos
onde haja intervenção da Copasa
é da própria empresa. Segundo
ele, a companhia mantém em
Ubá uma empresa contratada
para a recomposição de
pavimentos e outra para a
execução de ligações prediais,
que executa as ligações e
recompõe o pavimento.
A Copasa também informou que
planeja, fiscaliza e coordena os
serviços prestados pelas
empreiteiras, inclusive quanto ao
prazo de execução. O Gerente
explicou, ainda, que o atual
momento é de transição de final
de um contrato e formalização de
outra contratação, o que tem
comprometido este tipo de
serviço. Porém, garantiu que
medidas estão sendo tomadas
para solucionar esta dificuldade e
que logo se voltará à
normalidade.
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Segurança
Com a Representação nº
52/11, o vereador Dalmo
Coelho (PT) reiterou
proposição de sua autoria
solicitando o envio de
correspondência ao
Comandante do 21º
BPMMG, Tenente-Coronel
Carlos José Bratiliere, para
que se viabilize a instalação
de um Posto Policial no
Distrito de Ubari. Segundo
o vereador, trata-se de
solicitação dos moradores
locais, que necessitam
urgentemente deste serviço.
Dalmo requisitou ainda que,
caso não seja possível a
instalação do Posto, seja
intensificado o
policiamento no Distrito,
em virtude do “crescimento
da violência, que tem
deixado não só os
moradores de Ubari, como
todos os ubaenses, bastante
assustados”, concluiu.
A construção de uma
guarita de ônibus no final do
Bairro Palmeiras também
foi solicitada pelo vereador
Dalmo ao Poder Executivo,
através da Indicação nº
176/11. O edil explicou que
esta é uma reivindicação da
população do local, que
necessita deste serviço com
urgência.

Prolongamento
da Beira Rio
Por meio do requerimento
do Presidente da Comissão
de Obras e Serviços
Públicos, vereador Dr.
Valadão (PTB), a Câmara
solicitou informações à
Prefeitura sobre as obras de
prolongamento da Avenida
Comendador Jacinto
Soares de Souza Lima –
Beira Rio – a partir da
Av e n i d a d o s E x Combatentes.
O vereador declarou que,
segundo o DER/MG, a
Av e n i d a d o s E x Combatentes faz parte da
Rodovia Estadual UbáVisconde do Rio Branco
(MG-447), e a ligação da
rodovia à nova pista estaria
ferindo várias normas de
trânsito (Recomendação
Técnica 04.16.b do
DER/MG).
A proposição foi aprovada
por unanimidade no dia
08/08.

Vereador sugere implantação de
Banco de Leite Humano na cidade
Através do Requerimento nº
143/11, de autoria do vereador
Vinícius Samôr (PT), a Câmara
sugeriu ao Executivo a
implantação de um Banco de
Leite Humano na cidade de Ubá.
O autor da proposição explicou
que a iniciativa é importante
para atender mães com
dificuldades na amamentação,
crianças prematuras e em risco,
além de combater a desnutrição
e diminuir a mortalidade
infantil.
O Banco também pode
promover ações para orientar

gestantes e lactantes, visando
incentivar o aleitamento
materno e a doação. “Hoje
muitas mães com leite excedente
não têm como doar,
desperdiçando o alimento que
poderia estar salvando muitas
vidas”, justificou o edil.
Na Semana Nacional do
Aleitamento Materno, o
requerimento do vereador
reitera outro também de sua
autoria, apresentado em 2010. A
proposição foi aprovada por
unanimidade durante a reunião
ordinária de 08/08.

Foto: Mário César

N otas

O autor da proposição, vereador Vinícius Samôr

Infraestrutura urbana motiva
proposições dos vereadores
Pavimentação
Vários pedidos de asfaltamento e
calçamento de ruas foram
apresentados pelos vereadores
após o retorno do recesso
parlamentar. O vereador Antero
Gomes (PT) solicitou ao Poder
Executivo que fossem asfaltadas
as ruas Fizinho Pirosca, no Bairro
Bigonha; Alfenas e Ipatinga,
ambas no Bairro Rosa de Toledo;
Rua José Antônio Perpétuo Filho,
na Vila Casal e Rua Claudionor
Procópio de Sá, no São
Domingos.
O pedido de asfaltamento da
Avenida Brasil, no Bairro Olinda,
feito em 2009 por Antero, foi
reiterado pelo vereador Dalmo
Coelho (PT). Outra reiteração foi
apresentada pelo vereador Jorge
Gervásio (PV), para que se
providencie o calçamento da Rua
Ana Sol, no Bairro Meu Sonho.
Tal solicitação já havia sido feita
pelo próprio Jorge e também,
parcialmente, pelo vereador
Antero, em 2009.
O vereador do PMDB, Luiz
Alberto Gravina, indicou ao
Executivo a necessidade de se
asfaltar a Rua Tereza Casa
Grande, no Bairro Concórdia, a
pedido dos moradores. José
Roberto Reis Filgueiras (PT)
pediu que fosse asfaltada a Rua
Jaime Vieira, no Bairro Vila
Casal. Já o asfaltamento da Rua
Oséas Maranhão, no Bairro
Santa Alice, solicitado pelo
vereador Dalmo em 2009, foi
novamente pedido pelo vereador
Paulo César Raymundo (DEM).

Quebra-molas
A construção de quebra-molas
foi solicitada ao Executivo por
três vereadores nesta primeira
quinzena de agosto. Na Indicação
nº 175/11, de autoria do vereador
Antero Gomes (PT), foi pedido
que se providenciasse um
quebra-molas em frente ao

Centro de Referência de
Assistência Social – CRAS –, no
Bairro Pires da Luz. O CRAS do
bairro fica na Rua Rubens Baião.
Outra indicação, desta vez do
vereador Jorge Gervásio (PV),
solicitou a construção de um
quebra-molas na Rua Nossa
Senhora Aparecida, Bairro
Industrial, a pedido dos
moradores. O edil explicou que
“o intenso tráfego de veículos e o
grande número de acidentes no
local têm deixado a população
muito aflita”.
Já o vereador Paulo César
Raymundo (DEM) apresentou
duas indicações em 15/08 nas
quais pede a construção de
quebra-molas. Um deles para a
Rua Cel. Júlio Soares, Centro,
próximo à Escola Estadual
Cesário Alvim. Neste local o
vereador também solicitou que
seja providenciada a pintura de
uma faixa para travessia de
pedestres. A outra indicação
requer a construção de quebramolas próximo ao número 130 da
Rua Antônio Amatto, Bairro
Industrial, “para maior segurança
das crianças que brincam no
entorno da Praça Francisco
Parma”, justificou o vereador.

com a Avenida Comendador
Jacinto Soares de Souza Lima.

Iluminação Pública
Em 15/08 foi aprovado na
Câmara a Representação nº
56/11, de autoria do vereador
Jorge Gervásio (PV). Ele
solicitou o envio de
correspondência à Energisa para
que providencie a devida
iluminação pública nas
proximidades da Igrejinha dos
Mendes, perto do Aeroporto
Municipal, a pedido da
comunidade local.

Vereador Dalmo Coelho

Captação de águas

Semáforos

Por iniciativa do vereador Jorge
Gervásio (PV), autor do
Requerimento nº 137/11, de
08/08, a Câmara solicitou
informações ao Poder Executivo
sobre a conclusão das obras de
captação de águas pluviais nas
comunidades próximas ao
Bairro Mangueira Rural.
De acordo com o vereador, a
obra foi prometida durante a
solenidade de reinauguração da
Escola Municipal Nossa
Senhora Aparecida, começou a
ser realizada, mas atualmente
encontra-se estagnada. O
requerimento foi aprovado por
unanimidade.

O vereador Paulo César
Raymundo (DEM) solicitou ao
Executivo a instalação de
semáforos em dois locais da
cidade. Um para o final da
Avenida Antônio Amatto, na
descida da Praça Francisco
Parma, cruzamento com a
Avenida Olegário Maciel. Este
pedido reitera indicação
apresentada pelo vereador Carlos
Rufato em 2010. O outro
semáforo solicitado por Paulo
César é para ser instalado no final
da Rua Monsenhor Lincoln
Ramos, no Centro, próximo ao
Banco do Brasil, no cruzamento

Reiterando proposição de sua
autoria, datada de 2010, o
vereador Jorge Gervásio (PV)
apresentou Requerimento em
15/08 solicitando ao Executivo
que promova os estudos técnicos
necessários para que sejam
construídas rampas de acesso, ou
mesmo a instalação de um
elevador, nas dependências da
Prefeitura Municipal. Assim,
justificou Jorge, “a população
portadora de necessidades
especiais terá melhores
condições de acesso à parte
superior do prédio”.

Vereador Jorge Gervásio

Acessibilidade
Vereador Luiz Alberto Gravina

Vereador Paulo César Raymundo
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Presidência dá posse a vereador suplente
Past or Darci, do PSC, foi empossado em 15/ 08, após
licenciament o do vereador Ant ero Gomes de Aguiar.
Durante a reunião ordinária da
Câmara Municipal de Ubá
realizada no dia 15/08 (foto)
tomou posse como vereador o
Sr. Darci Pires da Silva,
conhecido como Pastor Darci.
O edil recém-empossado
pertence ao Partido Social
Cristão (PSC), coligado ao
Partido dos Trabalhadores (PT)
em Ubá. Candidato às eleições
municipais para vereador em
2008, Pastor Darci recebeu 682
votos, ocupando posição de
suplente.
A posse decorre de licença sem
remuneração, para tratar de
assuntos particulares,
solicitada pelo vereador Antero
Gomes de Aguiar (PT). O
requerimento de Antero foi
apresentado em 15/08 e
deferido na mesma data pela
Presidente da Câmara,
vereadora Rosângela Alfenas

Aeroporto Regional
com vôos comerciais

(PSDB), que procedeu à imediata
convocação do suplente.
Quanto à crise inegavelmente
instalada em decorrência de
investigação policial sob a qual
está submetido o vereador Antero
Gomes, a Câmara não
considerou prudente emitir
parecer preliminar, até porque
não cabe a esta Casa apurar ou
julgar a procedência das
acusações. No momento,
aguarda-se a conclusão das
investigações policiais, bem
como a decisão judicial a
respeito.
“Conto com a prudência e a
sabedoria dos meus pares que,
comigo, certamente não
permitirão prejuízos à apreciação
de matérias de interesse dos
ubaenses, em tramitação nesta
Câmara”, disse Rosângela
Alfenas.

Legislativo recebe defensores
públicos da Comarca de Ubá
Os defensores públicos da
Comarca de Ubá, Dr. Sérgio
Augusto Riani do Carmo e Dr.ª
Renata da Cunha Martins,
estiveram presentes na
reunião ordinária da Câmara
realizada em 15/08. O
objetivo da visita foi entregar
aos vereadores o portfólio da
Defensoria Pública –
“Defensor Público a serviço
do povo” –, documento
impresso que apresenta a
instituição, sobretudo aos
poderes constituídos.
Na oportunidade, Dr. Sérgio
agradeceu a colaboração da
Câmara à Defensoria,
principalmente com relação à
mudança de sede de
instituição. O defensor

lembrou que em maio de 2009
ele e a Dr.ª Renata se reuniram
com os vereadores para
apresentar a situação precária
da antiga sede. Sensibilizados,
os vereadores criaram a Frente
Parlamentar de Apoio à
Defensoria Pública de Ubá e a
partir daí “iniciaram juntos
uma caminhada que redundou
na nova sede, a partir de maio
de 2010, que é modelo para
todo o estado de Minas
Gerais”, disse.
O defensor apresentou alguns
números que retratam o
trabalho realizado pela
Defensoria Pública em Minas.
Segundo consta no portfólio,
nos anos de 2009 e 2010 a
instituição atendeu a mais de

523 mil pessoas, oficializou
mais de 500 relações em
casamentos coletivos,
produziu 10 mil cartilhas com

N otas

orientações sobre os direitos
dos idosos, além de muitos
outros atendimentos à mulher,
à criança, ao consumidor, etc.

O Aeroporto Regional da Zona
da Mata (ARZM) sedia o
primeiro vôo comercial no dia
22 de agosto. Situado próximo
aos municípios de Guaianá e
Rio Claro, e há cerca de 30 km
de Juiz de Fora, o ARZM possui
uma pista de pouso e decolagem
com 2,6 km de comprimento e
25 m de largura, o que a torna a
segunda maior do Estado.
A Azul Linhas Aéreas
Brasileiras foi autorizada pela
Agência Nacional de Aviação
Civil (Anac) a realizar vôos
regulares no regional. A venda
de passagens já está disponível
no site da empresa. Apenas no
primeiro dia, mais de cem
a s s e n t o s f o r a m
comercializados. O primeiro
destino oferecido é o Aeroporto
Internacional de Viracopos, em
Campinas.
No início serão dois vôos
diários, dos quatro previstos:
um de ida e outro de volta. O
passageiro poderá partir às
14h35 de Juiz de Fora e chegar
às 16h08 em Campinas. Na
volta, a opção é de embarque às
12h42 e desembarque às 14h05
no Regional. O preço
promocional é de R$49,90,
além da taxa de embarque no
valor de R$16,23. Aos sábados
e domingos os passageiros têm
apenas a opção de ida para
Viracopos. O modelo usado no
ARZM será o turboélice ATR
72-200, com capacidade para
66 passageiros.

Salário dos
professores

Os vereadores receberam das mãos dos defensores públicos da Comarca de Ubá, Dr. Sérgio Augusto
Riani do Carmo e Dr.ª Renata da Cunha Martins, o portfólio “Defensor Público a serviço do povo”

O vereador Dr. Valadão (PTB)
apresentou requerimento
durante a reunião ordinária do
dia 08/08 através do qual
solicitou informações à
Secretaria Municipal de
Educação sobre o salário-base
dos professores do município de
Ubá. A proposição foi aprovada
por unanimidade.

j ornal ismo@camarauba. mg. gov. br
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Proposições
Proposições da reunião do dia
04/07/11
Vereador Antero Gomes de
Aguiar – Antero do ônibus
Indicação no. 166/11, ao Prefeito,
implantação de uma sinalização
adequada nas proximidades da
Escola Municipal Nossa Senhora
Aparecida, indicando
funcionamento escolar e também
placa proibindo estacionar próximo
dessa escola, situada no Bairro Meu
Sonho.
Representação no. 045/11, ao
Engenheiro Chefe da 5ª
Coordenadoria Regional do DER,
colocação de dois quebra-molas
próximos da UEMG –
Universidade do Estado de Minas
Gerais, Campus Ubá, com a devida
sinalização, sendo um antes e outro
depois da citada universidade.
Vereador Dalmo José Coelho –
Dalmo Cabeleireiro
Requerimento no. 118/11, ao
Prefeito, asfaltamento em toda
extensão do Bairro Antônio
Maranhão –
Cibraci. Reitera
parcialmente Indicação no.
043/10m de autoria do Vereador
Antero Gomes de Aguiar.
Indicação no. 167/11, ao Prefeito,
colocação de placa indicativa com o
nome da Rua Maria Caneschi
Bigonha, Bairro Louriçal,
cumprindo dispositivo legal (Lei
no. 3223, de 31/03/2003).
Ve r e a d o r J o r g e C u s t ó d i o
Gervásio – Jorge da Kombi
Requerimento no. 119/11, ao
Prefeito, promova uma nova
pintura na ciclovia do Bairro
Industrial, uma vez que esta já se
encontra bastante apagada e ainda,
que mais atenção seja dada às
demais comunidades do Município,
com a melhoria na sinalização
horizontal, como pintura de quebramolas, faixas, etc..., para evitar
acidentes e melhorar o trânsito do
município.
Requerimento no. 121/11, à
Assessora Técnica III, Sra. Maria
do Carmo Melo Coelho, da
Secretaria Municipal de Educação,
convidando-a a comparecer à esta
Câmara, em uma Reunião
Ordinária, a ser agendada pela
Direção desta Casa, para, junto com
sua equipe, falar sobre o brilhante
trabalho que vem realizando em
nosso Município.
Requerimento no. 122/11, ao
Prefeito, que promova a melhoria
na sinalização horizontal, referente
aos locais para estacionamento das
motos, em nosso Município, bem
como a melhoria na fiscalização de
veículos (motos, carros, entre
outros), que estacionam
indevidamente, desrespeitando a
presente sinalização.
Vereador José Roberto Filgueiras
– Zé Roberto do Móveis Bettio
Indicação no. 168/11, ao Prefeito,
construção urgente de um muro de
contenção na Rua Mantiqueira, em
frente ao no. 230, Bairro Cristo
Redentor.
Vereador Luiz Alberto Gravina
Indicação no. 167/11, ao Prefeito,
colocação de placa indicativa com o
nome da Rua Maria Caneschi
Bigonha, Bairro Louriçal,
cumprindo dispositivo legal.

Vereador Maurício Valadão
Reimão de Melo – Dr. Valadão
Requerimento no. 123/11, ao
Coordenador Geral da 5ª
Coordenadoria Regional do
DER/MG, em Ubá, Dr. Paulo
Sérgio Resende do Carmo,
solicitando informações sobre o
Projeto no. 96/10, de 27/09/10, da
Prefeitura de Ubá, que pretende
municipalizar trechos das rodovias
estaduais existentes dentro do
perímetro urbano de Ubá; com
cópia ao Secretário de Estado de
Obras Públicas, para que o mesmo
se manifeste a respeito do Projeto
supracitado, anexado a esta
Proposição.
Representação no. 046/11, ao
Coordenador Geral da 5ª
Coordenadoria Regional do
DER/MG, em Ubá, Dr. Paulo
Sérgio Resende do Carmo,
solicitando informações sobre a
Recomendação Técnica RT –
04.16.b, aplicada sobre a Prefeitura
de Ubá, por infringir normas do
DER/MG, nas obras de
prolongamento da Avenida Com.
Jacintho Soares de Souza Lima,
Beira-Rio, a parte da Avenida dos
Ex-Combatentes; com cópia ao
Secretário Municipal de
Planejamento e Gestão Pública,
para que se manifeste sobre o
assunto referendado.
Vereador Vinícius Samôr de
Lacerda
Moção de Congratulações e
Aplausos no. 041/11, ao Ubá Moto
Clube e à Associação de
Motocicletas de Ubá, pela
realização do 8º Encontro Nacional
de Motociclistas, com abrangência
nacional.
Proposições da reunião do dia
11/07/2011
Vereador Carlos da Silva Rufato
Indicação no. 169/11, ao Prefeito,
asfaltamento de todas as ruas do
Bairro Mateus Schettino.
Indicação no. 170/11, ao Prefeito,
asfaltamento no final da Rua
Marieta Campos até a Rua
Santiago, Bairro Santa Bernadete.
Requerimento no. 120/11, ao
Prefeito, asfaltamento da Rua
Ceará, Bairro Industrial. Reitera
Indicação no. 021/10, de autoria do
Vereador Antero Gomes de Aguiar.
Requerimento no. 124/11, ao
Prefeito, asfaltamento da Rua
Gonçalves Dias, Bairro Santa
Bernadete. Reitera parcialmente
pedido contido no Requerimento
no. 088/09, de sua autoria.
Requerimento no. 125/11, ao
Prefeito, asfaltamento da Rua
Santiago, localizada entre as ruas:
Ismael de Oliveira e Gustavo Gori,
Bairro Santa Bernadete. Reitera
Indicação no. 052/09.
Requerimento no. 126/11, ao
Prefeito, asfaltamento da Rua João
Batista Rodrigues, no trecho
compreendido entre a Rua Santa
Catarina até a Avenida Mauri
Martins de Oliveira, Bairro Santa
Bernadete. Reitera Indicação no.
052/09.
Requerimento no. 127/11, ao
Prefeito, asfaltamento da Rua
Cândido Martins de Oliveira,
Bairro Santa Bernadete.
Vereador Dalmo José Coelho –
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Dalmo Cabeleireiro
Moção de Congratulações e
Aplausos no. 042/11, ao Senhor
Edvaldo Baião Albino, Prefeito de
Ubá, pelas relevantes obras que
vem realizando no Distrito de
Ubari, nas estradas rurais, na
recuperação e pavimentação de
ruas e avenidas de nosso Município.
Projeto de Lei no. 034/11, que
dispõe sobre a concessão do Título
de Cidadania Honorária de Ubá, a
Senhora Odete Meireles de Arruda.
Ve r e a d o r J o r g e C u s t ó d i o
Gervásio – Jorge da Kombi
Indicação no. 171/11, ao Prefeito,
estudos técnicos no sentido dessa
administração conceder um salário
mínimo para cada família do
pessoal do Lixão, pelo menos seis
meses, até que consigam ficar em
melhor situação econômica.
Indicação no. 172/11, ao Prefeito,
colocação de quebra-molas no
Bairro Antônio Maranhão,
Cibraci,nas ruas de trânsito intenso,
para evitar possíveis acidentes
fatais, a pedido dos moradores.
Requerimento no. 133/11, ao
Prefeito, reiterando-lhe pedidos de
autoria do Vereador Antero Gomes
de Aguiar, que solicita
o
asfaltamento em todos os
logradouros do Bairro Antônio
Maranhão, Cibraci.
Representação no. 050/11, ao 21º
BPMMG, o retorno do posto
policial no Bairro Antônio
Maranhão, Cibraci, que necessita
de um policiamento ostensivo, pois
tem sido alvo de muitas críticas e
apreensão dos moradores, no que
diz respeito a constante venda de
entorpecente por marginais.
Vereador Luiz Alberto Gravina
Projeto de Lei no. 035/11, que
dispõe sobre a concessão da
Comenda Ary Barroso ao Violeiro
Pereira da Viola.
Vereador Maurício Valadão
Reimão de Melo – Dr. Valadão
R e q u e r i m e n t o n o . 1 2 9 / 11 ,
convidando os responsáveis pelo
Departamento de Vigilância
Sanitária e do Serviço de Inspecção
Municipal – SIM, da PMU, para
prestar esclarecimentos de suas
atividades.
Moção de Congratulações e
Aplausos no. 043/11, à Presidente
Dilma Rousseff, pela exoneração
do Ministro de Transportes, Alfredo
Nascimento, por atos de
improbidades administrativas.
Ve r e a d o r P a u l o C é s a r
Raymundo
Requerimento no. 130/11, ao
Prefeito, estudos necessários, a fim
de enviar um Projeto de Lei a esta
Câmara, promovendo uma
campanha em nosso Município,
para que os consumidores possam
trocar as notas fiscais dos produtos
adquiridos por um convite ou uma
premiação a ser estipulada pelo
Município, sendo que as trocas
deverão ser feitas nas escolas
municipais, postos de saúde
(CRAS) e outros pontos estipulados
para atender a população. Reitera
Requerimento no. 248/09.
Requerimento no. 131/11, ao
Prefeito, sugerindo adesão ao
Projeto Olho Vivo, financiado pelo
Pronasci, do Ministério da Justiça.

2

6

Reitera Requerimento no. 287/09.
Representação no. 047/11, ao
Comandante do 210 BPMMG,
colocação de postos policiais junto
aos bairros: São João, São
Domingos e Vila Casal.
Representação no. 049/11, à
ENERGISA, realizar a poda de uma
árvore localizada entre os nºs: 67 e
100, da Rua Armando Salles de
Carvalho.
Moção de Pesar no. 044/11, pelo
falecimento da ilustre Senhora
Maria Célia Magaton Raymundo,
ocorrido recentemente em nossa
cidade.
Moção de Pesar no. 045/11, pelo
falecimento da Senhora Lea Dalva
Costa Melo, ocorrido recentemente
em nossa cidade.
Vereadora Rosângela Maria
Alfenas de Andrade
Moção de Congratulações e
Aplausos no. 046/11, à Igreja
Evangélica Assembléia de Deus, da
Praça Getúlio Vargas, na pessoa do
Pastor Presidente Raimundo
Teodoro, pela bela apresentação da
Grande Passeata do Centenário da
Igreja.
Vereador Vinícius Samôr de
Lacerda
Requerimento no. 132/11, ao
Prefeito, que seja agenda a
realização da 1ª Conferência
Municipal de Juventude.
Representação no. 048/11, aos
Conselhos Municipais, as
Associações Comunitárias, ao
DEJUB, ao Projeto Renascer e a
Comunidade Santíssima Trindade,
informando o período de inscrições
até dia 15 de julho de 2011, para a 4ª
edição do Curso Prevenção ao Uso
Indevido de Drogas – Capacitação
para Conselheiros e Lideranças
Comunitárias, promovido pela
Secretaria Nacional de Políticas
sobre Drogas – SENAD, do
Ministério da Justiça, sendo
executado pela Secretaria de
Educação à Distância (SEaD), da
Universidade Federal de Santa
Catarina (UFSC).
Proposições da reunião do dia
01/08/2011
Vereador Antero Gomes de
Aguiar - Antero do Ônibus
Indicação 173/11, ao Prefeito,
solicitando asfaltamento das ruas
Alfenas e Ipatinga, do Bairro Rosa
Toledo, a pedido dos moradores;
Indicação 174/11, ao Prefeito,
solicitando asfaltamento da Rua
Fizinho Pirosca, Bairro Antônio
Bigonha, a pedido dos moradores;
Indicação 175/11, ao Prefeito,
solicitando um quebra-molas em
frente ao CRAS, na Rua Rubens
Baião, Bairro Pires da Luz, a pedido
dos moradores.
Vereador Carlos da Silva Rufato
Representação 051/11, à Justiça
Eleitoral da Comarca de Ubá,
solicitando uma visita ao Bairro
Santa Bernadete, com o intuito de
promover a regularização de
Títulos de Eleitores do referido
Bairro;
Moção de Congratulações e
Aplausos 047/11, ao Industrial
Futebol Clube, pela conquista da
Taça Ubá/2011;
Moção de Congratulações e
Aplausos 048/11, ao casal Ernane
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Bicalho e Jandira Cândido da Silva
Bicalho, pelo transcurso de suas
Bodas de Vinho (70 anos) de vida
conjugal.
Vereador Dalmo José Coelho –
Dalmo Cabeleireiro
Requerimento 128/11, ao Prefeito,
solicitando o devido asfaltamento
da Avenida Brasil, Bairro Olinda,
reiterando a Indicação 267/09 de
autoria do Vereador Antero Gomes
de Aguiar;
R e p r e s e n t a ç ã o 0 5 2 / 11 , a o
Comandante do 21º BPMMG,
solicitando estudos que viabilizem
a instalação de um Posto Policial no
Distrito de Ubari, reiterando a
Representação 034/09 de mesma
autoria;
Indicação 176/11, ao Prefeito,
solicitando a construção de uma
Guarita de Ônibus no final do
Bairro Palmeiras, a pedido dos
moradores.
Vereador José Roberto Reis
Filgueiras – Zé Roberto do Móveis
Bettio
R e q u e r i m e n t o 1 3 4 / 11 , a o
Secretário Municipal de Saúde,
sugerindo a realização de uma
campanha para incentivar as
pessoas pelo uso consciente de
sacolas plásticas no município.
Vereador Luiz Alberto Gravina
Requerimento 135/11, ao Plenário,
solicitando autorização para a
confecção de duas placas, para
homenagear e saudar a presença da
atriz Rosamaria Murtinho e do
Escritor Euclides Pereira de
Mendonça, na solenidade de
entrega do Título de Personalidade
Ubaense do Ano, ao ilustre
Ubaense, Ator Mauro Pereira de
Mendonça.
Vereador Maurício Valadão
Reimão de Melo – Doutor Valadão
R e q u e r i m e n t o 1 3 6 / 11 , a o s
Feirantes de Ubá, convidando-os a
comparecerem à Câmara para
esclarecerem posicionamentos
contrários ao atual Prefeito.
Vereadora Rosângela Alfenas
Moção de Pesar 049/11, pelo
falecimento da Ilustríssima
Senhora Marília Silveira Balbi
Juste, ocorrido no último dia 15 de
julho.
Vereador Vinícius Samôr de
Lacerda
Moção de Congratulações e
Aplausos 050/11, à Paróquia de São
Sebastião, na pessoa do Padre
Carlos Henrique Mariosa, pela
realização do evento religioso “Eu
vou louvar o pai”, com a presença
do Padre e Cantor Robson de
Oliveira.
Proposições Englobadas
Ve re a d o r J o s é R o b e r t o e
Vereadora Rosângela Alfenas
Moção de Congratulações e
Aplausos 051/11, à Secretaria
Municipal de Saúde, bem como ao
Conselho Municipal de Saúde,
pela realização da VII Conferência
Municipal de Saúde “Dr. Cleber
Xavier Monteiro de Castro,
realizada nos dias 15 e 16 de junho.
Todos os Vereadores
Projeto de Lei 036/11, que “Dispõe
sobre a concessão do Título de
Personalidade Ubaense do Ano ao
Ator Mauro Pereira de
Mendonça”.
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Atas
Resumo da Ata nº 98, da Sessão
Ordinária da Câmara Municipal de
Ubá, realizada no dia 20 de junho de
2011. Presentes todos os Senhores
Vereadores. Aprovação da Ata nº 97 da
sessão anterior. Em seguida leitura do
Protocolo: leitura das
correspondências recebidas. Passa-se à
Leitura de Pareceres: 1) Leitura do
Projeto de Lei que “dispõe sobre a
concessão do Título de Cidadania
Honorária de Ubá a Senhora Delfina de
Paula da Silva”. 2) Leitura do Projeto
de Lei que “dispõe sobre a
denominação de Travessa Maria
Aparecida Procópio Bigogno a
logradouro público desta cidade”. 3)
Leitura do Projeto de Lei que “autoriza
o Poder Executivo a conceder
subvenção social ao Conselho de
Desenvolvimento Comunitário do
Distrito de Ubari, e contém outras
providências”. 4) Leitura do Projeto de
Lei que “dispõe sobre as Diretrizes para
elaboração da Lei Orçamentária do
Município de Ubá para o exercício de
2012 e dá outras providências”. Os
quatro Projetos de Lei receberam
parecer favorável da Comissão de
Orçamento, Finanças e Tomada de
Conta. Passa-se à leitura de
proposições dos srs. Vereadores:
Vereador Antero Gomes de Aguiar:1)
Requerimento 098/11, ao Prefeito,
solicitando a construção de dois
quebra-molas 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; 2)
Representação 040/11, ao Secretário
Municipal de Educação, solicitando a
implantação do Projeto “Mais
Educação” no Bairro Pires da Luz; 3)
Representação 041/11, ao Secretário
Municipal de Educação, solicitando a
implantação do Projeto “Mais
Educação” na Comunidade da
Ligação; 4) Representação 042/11, ao
Secretário Municipal de Educação,
solicitando a implantação do Projeto
“Mais Educação” no Bairro Meu
Sonho; 5) Projeto de Lei 024/11, que
“dispõe sobre a Concessão da
Comenda Ary Barroso, ao Professor
Joaquim Carlos de Souza” (assinam
outros quatro Vereadores além do
proponente). Vereador Carlos da Silva
Rufato: 1) 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; 2)
Projeto de Lei 025/11, que “dispõe
sobre a Concessão da Comenda Ary
Barroso, ao Sub-Tenente do Exército
David Costa” (assinam outros quatro
Vereadores além do proponente).
Vereador Dalmo José Coelho:1)
Requerimento 099/11, ao Prefeito,
solicitando a construção de quebramolas em lugares estratégicos de toda
extensão do Distrito de Ubari,
reiterando o Requerimento 011/10; 2)
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: 1) Indicação
163/11, ao Prefeito, indicando-lhe a
necessidade da aquisição pelo Poder
executivo, de mais ambulâncias para o
Município; 2) Requerimento 100/11,
ao Prefeito, solicitando informações
referentes aos carros alugados pela
Prefeitura Municipal de Ubá;
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; 3) Requerimento 102/11, ao
Prefeito, solicitando a construção de um
quebra-molas na descida do Morro do
Biscotto, próximo ao Trevo do Bairro
Ponte Preta, a pedido dos moradores,
reiterando a Indicação 237/10; 4)
Requerimento 103/11, ao Prefeito,
solicitando asfaltamento da Rua Miguel
Candian, a pedido dos moradores,
reiterando os Requerimentos 123/09 e
185/10, bem como a Indicação 091/09;
5) Requerimento 104/11, ao Prefeito,
solicitando informações referentes aos
motoristas das ambulâncias do
Município; 6) Requerimento 105/11, ao
Prefeito e Secretário Municipal de Meio
Ambiente, solicitando explicações e
providências urgentes ante a atual
situação dos catadores, após a
desativação do lixão. Vereador José
Roberto Reis Filgueiras: 1) Indicação
164/11, ao Prefeito, solicitando a
construção de um quebra-molas na
Avenida Francisco Teixeira de Abreu,
Bairro Palmeiras; 2) Requerimento
106/11, ao Prefeito, solicitando a devida
sinalização em toda extensão da
Avenida Francisco Teixeira de Abreu,
Bairro Palmeiras. Vereador Luiz
Alberto Gravina: 1) 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 Maurício Valadão
Reimão de Melo: 1) Requerimento
108/11, ao Superintendente da
Supram/Zona da Mata, convidando-o a
comparecer a esta Casa para expor e
debater fatos e assuntos relativos à sua
área; 2) 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. Vereadora Rosângela Alfenas:
1) 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: 1) Projeto de
Decreto Legislativo 003/11, que
“Aprova as Contas do Município de
Ubá, referentes ao exercício de 2008”.
Passa-se a Ordem do Dia: Primeira
discussão e votação da seguinte
matéria: 1) Projeto de Lei nº 023/11 que
“Autoriza o Chefe do Poder Executivo
Municipal, a assinar Termo de
Amortização de Dívida no valor de R$
311.687,00, com o Instituto de
Previdência dos Servidores Municipais
e dá outras providências”. Foi
concedida vista ao Projeto de Lei.
Discussão e votação das proposições:
Requerimento 100/11 foi rejeitado por 6
votos contra 3 e Requerimento 105/11
foi rejeitado. As demais proposições são
votadas e aprovadas por unanimidade (9
votos).A Srª. Presidente agradece a
presença de todos e declara encerrada
esta sessão.
Resumo da Ata nº 99, da Sessão
Ordinária da Câmara Municipal de
Ubá, realizada no dia 27 de junho de
2011. Presentes todos os Senhores
Vereadores. Em seguida leitura do
Protocolo: leitura das correspondências
recebidas. Passa-se à leitura de
proposições dos srs. Vereadores:
Vereador Antero Gomes de Aguiar: 1)
Requerimento 111/11, ao Prefeito,
solicitando o devido calçamento da Rua
Eliza Amaral Perón, Bairro Agroceres,
reiterando a Indicação 087/10; 2)
Requerimento 112/11, ao Prefeito,
solicitando o devido asfaltamento da
Rua Francisco André Araújo, do
Triângulo, a pedido dos moradores,
reiterando o Requerimento 105/10, bem

como a Indicação 345/09. Vereador
Carlos da Silva Rufato: 1)
Requerimento 113/11, ao Prefeito,
solicitando o devido asfaltamento da
Rua Maestro João Ernesto, Bairro
Industrial, reiterando a Indicação
080/09; 2) Moção de Pesar 039/11, pelo
falecimento do Senhor Roberto Carlos
Martins, ocorrido recentemente.
Vereador Dalmo José Coelho: 1)
Requerimento 114/11, ao Prefeito,
solicitando a devida limpeza dos
Bueiros da Comunidade da Fazendinha,
reiterando a Indicação 263/09. Vereador
Maurício Valadão Reimão de Melo: 1)
Requerimento 117/11, à Direção do
IMA de Ubá, solicitando informações
referentes às doenças infecciosas
existentes na nossa região. Vereador
Paulo César Raymundo: 1)
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; 2)
Representação 044/11, ao Gerente
Distrital da Copasa, solicitando
informações referentes às operações
realizadas pela Copasa no Município de
Ubá. Vereadora Rosângela Alfenas: 1)
Moção de P es ar 040/11, pelo
falecimento do Senhor Sidnei Ovídio de
Aguiar, ocorrido recentemente.
Vereador Vinícius Samôr de Lacerda: 1)
Requerimento 115/11, ao Prefeito,
solicitando estudos técnicos no sentido
de enviar a 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; 2) Projeto de Lei
028/11, que “Dispõe sobre a concessão
do Título de Cidadania Honorária de
Ubá, ao Professor Evandro Albuquerque
de Andrade”. Passa-se à Ordem do Dia:
Primeira discussão e votação das
seguintes matérias: 1) Projeto de Lei nº
023/11 que “Autoriza o Chefe do Poder
Executivo Municipal, a assinar Termo
de Amortização de Dívida no valor de
R$ 311.687,00, com o Instituto de
Previdência dos Servidores Municipais
e dá outras providências”. Foi
concedido vista da matéria para que um
substitutivo seja apresentado na
próxima reunião. 2) Projeto de Lei nº
021/11 que “Dispõe sobre as Diretrizes
para elaboração da Lei Orçamentária do
Município de Ubá para o exercício de
2012 e dá outras providências” Foi
concedido vista da matéria até a próxima
reunião ordinária. 3) Projeto de Lei nº
026/11 que “Autoriza o Poder Executivo
a conceder subvenção social ao
Conselho Comunitário do Distrito de
Ubari, e contém outras providências”. O
Projeto de Lei foi aprovado por
unanimidade (9 votos). Discussão e
votação única das seguintes matérias: 1)
Projeto de Lei nº 012/11 que “Dispõe
sobre a concessão do Título de
Cidadania Honorária de Ubá, a Senhora
Delfina de Paula da Silva”. O Projeto de
Lei foi aprovado por unanimidade (9
votos). 2) Projeto de Lei nº 020/11 que
“Dispõe sobre a denominação de
Travessa Maria Aparecida Procópio
Bigogno a logradouro público desta
cidade”. O Projeto de Lei aprovado por
unanimidade (9 votos). Todas as
proposições são votadas e aprovadas por
unanimidade (9 votos). Passa-se à
leitura da Ordem do Dia para a próxima
reunião ordinária. A Srª. presidente
agradece a presença de todos e declara
encerrada esta sessão.
Resumo da Ata nº 100, da Sessão
Ordinária da Câmara Municipal de
Ubá, realizada no dia 04 de julho de
2011. Presentes todos os Senhores
Vereadores. Passa-se para a discussão e
votação da Ata de nº. 98. A pedido do
plenário a ata é devolvida para revisão.

Em seguida leitura do Protocolo: leitura
das correspondências recebidas. Passase à Leitura de Pareceres: 1) Leitura do
Projeto de Lei que “autoriza a abertura
de créditos especiais no valor de
R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais) ao
orçamento de 2011, para realização de
despesas com o Consórcio
Intermunicipal de Saúde e dá outras
providências”. 2) Leitura do Projeto de
Lei que “autoriza a abertura de crédito
especial no valor de R$9.000,00 (nove
mil reais) junto ao orçamento municipal
de 2011, para realização de despesas no
âmbito do CAPS – Centro de
Assistência Psicossocial e dá outras
providências”. 3) Leitura do Projeto de
Lei que “autoriza o Poder Executivo a
transferir recursos financeiros para a
Associação Comercial e Industrial de
Ubá objetivando a realização da Semana
da Moda 2011, e contém outras
disposições”. 4) Leitura do Projeto de
Lei que “autoriza a abertura de créditos
especiais no valor de R$4.000,00
(quatro mil reais) junto ao orçamento
municipal de 2011 para realização de
despesas com recursos do Sisvan –
Sistema de Vigilância Alimentar e
Nutricional, e dá outras providências”.
5) Leitura do Projeto de Lei que “altera
dispositivos da Lei Municipal nº 3.578,
de 26 de março de 2007, que dispõe
sobre a criação e implantação do
Conselho Municipal de Educação de
Ubá”. 6) Leitura do Projeto de Lei que
“dá nova redação ao art. 13 da Lei
Complementar Municipal 123/2010 que
dispõe sobre as normas de parcelamento
do solo para o Município de Ubá”.
Todos os Projetos de Lei receberam
parecer favorável da Comissão de
Legislação, Justiça e Redação. Passa-se
à leitura de proposições dos srs.
Vereadores: Vereador Antero Gomes de
Aguiar: 1) Indicação no. 166/11, ao
Prefeito, implantação de uma
sinalização adequada nas proximidades
da Escola Municipal Nossa Senhora
Aparecida, indicando funcionamento
escolar e também placa proibindo
estacionar próximo dessa escola,
situada no Bairro Meu Sonho. 2)
R e p r e s e n t a ç ã o n o . 0 4 5 / 11 , a o
Engenheiro Chefe da 5ª Coordenadoria
Regional do DER, colocação de dois
quebra-molas próximos da UEMG –
Universidade do Estado de Minas
Gerais, Campus Ubá, com a devida
sinalização, sendo um antes e outro
depois da citada universidade. Vereador
Dalmo José Coelho: 1) Requerimento
no. 118/11, ao Prefeito, asfaltamento em
toda extensão do Bairro Antônio
Maranhão –
Cibraci. Reitera
parcialmente Indicação no. 043/10, 2)
Indicação no. 167/11, ao Prefeito,
colocação de placa indicativa com o
nome da Rua Maria Caneschi Bigonha,
Bairro Louriçal, cumprindo dispositivo
legal (Lei no. 3223, de 31/03/2003).
Vereador Jorge Custódio Gervásio: 1)
Requerimento no. 119/11, ao Prefeito,
promova uma nova pintura na ciclovia
do Bairro Industrial, uma vez que esta já
se encontra bastante apagada e ainda,
que mais atenção seja dada às demais
comunidades do Município, com a
melhoria na sinalização horizontal,
como pintura de quebra-molas, faixas,
etc., para evitar acidentes e melhorar o
trânsito do município. 2) Requerimento
no. 121/11, à Assessora Técnica III, Sra.
Maria do Carmo Melo Coelho, da
Secretaria Municipal de Educação,
convidando-a a comparecer a esta
Câmara, em uma Reunião Ordinária, a
ser agendada pela Direção desta Casa,
para, junto com sua equipe, falar sobre o
brilhante trabalho que vem realizando
em nosso Município. 3) Requerimento
no. 122/11, ao Prefeito, que promova a
melhoria na sinalização horizontal,
referente aos locais para

estacionamento das motos, em nosso
Município, bem como a melhoria na
fiscalização de veículos (motos, carros,
entre outros), que estacionam
indevidamente, desrespeitando a
presente sinalização. Vereador José
Roberto Filgueiras: 1) Indicação no.
168/11, ao Prefeito, construção urgente
de um muro de contenção na Rua
Mantiqueira, em frente ao no. 230,
Bairro Cristo Redentor. Vereador Luiz
Alberto Gravina: 1) Indicação no.
167/11, ao Prefeito, colocação de placa
indicativa com o nome da Rua Maria
Caneschi Bigonha, Bairro Louriçal,
cumprindo dispositivo legal. Vereador
Maurício Valadão Reimão de Melo: 1)
R e q u e r i m e n t o n o . 1 2 3 / 11 , a o
Coordenador Geral da 5ª
Coordenadoria Regional do DER/MG,
em Ubá, Dr. Paulo Sérgio Resende do
Carmo, solicitando informações sobre
o Projeto no. 96/10, de 27/09/10, da
Prefeitura de Ubá, que pretende
municipalizar trechos das rodovias
estaduais existentes dentro do
perímetro urbano de Ubá; com cópia ao
Secretário de Estado de Obras Públicas,
para que o mesmo se manifeste a
respeito do Projeto supracitado,
anexado a esta Proposição. 2)
Representação no. 046/11, ao
Coordenador Geral da 5ª
Coordenadoria Regional do DER/MG,
em Ubá, Dr. Paulo Sérgio Resende do
Carmo, solicitando informações sobre a
Recomendação Técnica RT – 04.16.b,
aplicada sobre a Prefeitura de Ubá, por
infringir normas do DER/MG, nas
obras de prolongamento da Avenida
Com. Jacinto Soares de Souza Lima,
Beira-Rio, a parte da Avenida dos ExCombatentes; com cópia ao Secretário
Municipal de Planejamento e Gestão
Pública, para que se manifeste sobre o
assunto referendado. Vereador Vinícius
Samôr de Lacerda:1) Moção de
Congratulações e Aplausos no. 041/11,
ao Ubá Moto Clube e à Associação de
Motocicletas de Ubá, pela realização do
8º Encontro Nacional de Motociclistas,
com abrangência nacional. Passa-se a
Ordem do Dia: Primeira discussão e
votação das seguintes matérias: 1)
Projeto de Lei nº 023/11 que “Autoriza
o Chefe do Poder Executivo Municipal,
a assinar Termo de Amortização de
Dívida no valor de R$ 311.687,00, com
o Instituto de Previdência dos
Servidores Municipais e dá outras
providências”. A presente matéria
encontra-se com vista concedida ao
vereador Vinícius Samôr. O vereador
Vinícius apresenta um projeto
substitutivo ao original, com uma nova
redação que tem por objetivo satisfazer
as exigências e as alterações que foram
previstas. É feita a leitura do projeto
com a nova redação. O substitutivo é
colocado em votação e aprovado por
unanimidade (9 votos). 2) Projeto de
Lei nº 021/11 que “Dispõe sobre as
Diretrizes para elaboração da Lei
Orçamentária do Município de Ubá
para o exercício de 2012 e dá outras
providências”. Foi concedido vista ao
Projeto de Lei. Discussão e votação
final da seguinte matéria: 1) Projeto de
Lei nº 026/11 que “Autoriza o Poder
Executivo a conceder subvenção social
ao Conselho Comunitário do Distrito de
Ubari, e contém outras providências”.
O Projeto de Lei foi aprovado por 7
votos, com abstenção do vereador
Maurício Valadão. Passa-se à discussão
e votação das proposições: os
Requerimentos nºs. 119/11, 122/11,
123/11 e a Representação no. 046/11
foram aprovados por unanimidade,
com alterações. As demais proposições
foram aprovadas por unanimidade (9
votos). A Srª. Presidente agradece a
presença de todos e declara encerrada
esta sessão.
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