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Várias sugestões de melhorias na saúde pública do município foram apresentadas pelos vereadores durante as reuniões ordinárias 05 e 12/09

Ao lado da Mesa Diretora da Câmara, o Professor Eduardo Stanziola
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O tema da saúde pública foi 
amplamente discutido pelos 
vereadores na primeira quinzena 
do mês de setembro. Entre as 
proposições apresentadas e 
aprovadas por unanimidade 
estão indicações de autoria do 
v er eador  D r .  Val adão,  
respectivamente sugerindo a 
i mpl antação em Ubá do 
programa “Remédio em Casa” e 
a adoção de medidas extremas 
para prevenir os casos de dengue 
no município. Já o vereador 
Carlos Rufato solicitou que se 
aumente a quanti dade de 
fisioterapeutas atendendo nos 
Postos de Saúde, bem como nas 
c l í n i c as  p ar t i c u l a r es  
conveniadas com a Prefeitura. 
Rufato também pediu o aumento 
do número de consultas na rede 
pública de saúde. A contratação 
de médicos especialistas para o 
servi ço públ i co de saúde 
também pautou requerimento 
apresentado pelo vereador Paulo 
C ésar .  M e l h o r i as  n o  
atendimento dos Postos da 
Estratégia de Saúde da Família 
(ESF) foram solicitadas pelo 
vereador Jorge Gervásio.

Saúde Pública na pauta da Câmara

Câmar a divulga demonstr at ivos 
de receitas e despesas de 

maio e junho

Câmara discute prát ica de 
esportes nas escolas de Ubá
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Legislat ivo destaca grupo teatr al
ubaense por premiação em

festival nacional

Legislat ivo aprova contas do 
município referentes ao 

exercício de 2008

Telefonia fixa em Ubari mais
uma vez entre as proposições

Vereador agr adece por 
asfaltamento de rua

E m  a t e n d i m e n t o  a o  configura um momento propício também que uma das metas do 
Requerimento nº 147/11, de para que se invista no esporte, município é implementar os 
autoria do Vereador Dr. Valadão para a motivação dos jovens. jogos como uma ferramenta 
(PTB), a Câmara recebeu no dia O Professor Eduardo Stanziola pedagógica, inclusive para 
05/09 a visita do Professor falou que o município tem se estimular a convivência pacífica 
Eduardo Stanziola, chefe da destacado mais em esportes e harmoniosa entre os jovens 
del egação ubaense que individuais, sendo o tênis de que estão em condição de risco 
participou da fase final dos mesa a modalidade que traz mais social. 
Jogos Escolares de Minas Gerais títulos para a cidade. Ele disse 
(JEMG), realizados em Juiz de 
Fora. O convite da Casa foi feito 
para que o professor explanasse 
suas impressões sobre os jogos e 
também f al asse sobre a 
programação do município de 
U b á p ar a  as  f u t u r as  
competições. 
O vereador Dr. Valadão iniciou a 
di scussão comentando o 
afastamento dos jovens do 
esporte. Ele ressaltou que a 
realização de Copa do Mundo e 
Olimpíadas, competições que 
serão sediadas pelo Brasil em 
2014 e 2016, respectivamente, 
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Melhorias no trânsito motiva proposições

No dia 05/09, o vereador Carlos Executivo, na Indicação nº bifurcação existente logo após 168/11, o asfaltamento de todas sem saída. Segundo ele, a 
Rufato (PSDB) apresentou a 197/11, de 05/09, que sejam a Rua Elias Laud, no Bairro as ruas dos bairros Cibraci e medida aliviaria o trânsito e 
Representação nº 62/11 na qual construídos quebra-molas em Ponte Preta, nas proximidades Santa Rosa, respectivamente. deixaria satisfeitos todos os 
s o l i c i t a  o  e n v i o  d e  toda a extensão do Distrito de do Matadouro. Ele pediu a A Indicação nº 208/11, também moradores da localidade.
correspondência à Regional do Ubari, visando coibir o excesso afixação de uma placa do lado do dia 12/09, de autoria do Todas as proposições foram 
DER/MG em Ubá para que se de velocidade de alguns veículos direito indicando os sentidos vereador Pastor Darci solicitou aprovadas por unanimidade.
verifique a possibilidade de que por ali transitam. “Visconde do Rio Branco” e o recapeamento asfáltico da Rua 
instalação de redutores de Também visando coibi r o “Viçosa”, e do lado esquerdo Geraldo Campos, bem como a 
velocidade na Rodovia Ubá- excesso de velocidade, Pastor “ Bai r ro Bom Pastor”  e recuperação do muro de arrimo 
Gui doval , do trevo Ubá- Darci solicitou na Indicação nº “ Centro” , para faci l i tar a situado no mesmo local, no 
Gui doval -Rodei ro até as 195/11, de 05/09, ao Prefeito, a compreensão dos motoristas Bai rro São Domingos, de 
proximidades do Campo do instalação de um quebra-molas que por ali transitam. preferência antes do início do 
Santo Antônio. Segundo o na Rua Mauri  Martins de Nas reuniões ordinárias da período chuvosa, para evitar 
vereador, o trecho oferece perigo Oliveira, próximo ao número primeira quinzena de setembro transtornos aos moradores.
de ocorrências de acidentes. 228. Já no dia 12/09, o vereador foram apresentados quatro Quanto ao trânsito no Bairro 
Rufato também pediu, desta vez do PSC pediu ao Executivo que pedidos de pavimentação. Em Pires da Luz dois pedidos foram 
à Prefeitura, a construção de dois seja construído um quebra-molas 05/09, o vereador Luiz Alberto fei tos pelo vereador Jorge 
quebra-molas na Rua Elza nas proximidades do número 239 Gravina (PMDB) reiterou a Gervásio (PV). Na Indicação nº 
Antônio Laud, Bairro Ponte da Rua José Lourenço da Silva, Indicação nº 427/09, de sua 210/11, o edil solicitou que o 
Preta, entre a entrada do Bairro Bairro Agroceres, a pedido dos autor i a, e sol i ci tou no setor competente da Prefeitura 
Paulino Fernandes com o Bairro moradores. De acordo com o Requerimento nº 167/11 o promova os estudos técnicos 
Projetado São Matheus, a pedido vereador, no local há uma curva prolongamento do calçamento necessários para al terar o 
dos moradores. A solicitação está com pouca visibilidade, onde os da Rua Gracinda Lopes Vilela, trânsito do bairro, nos locais de 
contida na Indicação nº 206/11, veículos transi tam em al ta Bairro Cristo Redentor, num t r áf ego  mai s i n t enso ,  
apresentada em 12/09. velocidade. percurso de aproximadamente transformando suas ruas em 
A construção de outros quebra- Pastor Darci apresentou, ainda, a 100 metros. mão única. Jorge também pediu, 
molas também foram solicitadas Indicação nº 192/11, datada de Já no dia 12/09, o vereador na Indicação nº 212/11, que se 
pelos vereadores Pastor Darci 05/09, na qual  sol ici ta ao Dalmo Coelho pediu ao Poder dê continuidade à Rua Francisco 
(PSC) e Dalmo Coelho (PT). O Executivo que sejam colocadas Executivo na Indicação nº Araújo, próximo ao número 
vereador petista pediu ao Poder pl acas de si nal i zação na 207/11 e Requerimento nº 1185, que até então se encontra 

Seis anos as a realização do consul t ados nos si t es:  B i oquí mi co,  D ent i st a,  
úl t i mo concurso públ i co w w w. uba. mg. gov . b r  e Enfermeiro, Engenheiro de 
municipal, a Prefeitura de Ubá www.copeve.ufv.br. Segurança do Trabal ho, 
publicou em 29/08/11 o Edital O certame é destinado ao Engenhei ro A gr i mensor, 
de Concurso Públ i co nº provimento de cargos efetivos Engenheiro Civil, Engenheiro 
01/2011. O per íodo de de Agente Administrativo I; Sani t ar i st a/ A mbi ent al ,  
inscrições é de 31 de outubro a A gente Comuni tár i o I ;  Farmacêutico, Fisioterapeuta, 
30 de novembro de 2011, Assistente Administrativo I; Fonoaudi ól ogo, M édi co 
exclusivamente via internet, Agente de Fiscal ização I ; Angiologista, Médico Auditor, 
no site www.copeve.ufv.br. Fiscal de Obras e Posturas I; M édi co Ci rurgi ão-Geral , 
A  C âm ar a M u n i c i p al  Fi scal  das Rel ações de Médico Cirurgião Plástico, 
disponibilizará na recepção do Consumo I; Fiscal Sanitário I; Médico Clínico Geral, Médico 
prédi o um computador  Técnico de Nível Médio I Dermatologista, Médico do 
conectado à internet para (Técnico em Agropecuária, T r a b a l h o ,  M é d i c o  
possibilitar àqueles que não Técni co em L at i cíni os, Gastroenterologista, Médico 
dispõem desses recursos o Técni co em A l i mentos, Gi necol ogi sta/Obstet ra,  
acesso ao edital e a realização Técnico em Contabil idade, M édi co Hematol ogi sta,  
da inscrição. Técnico em Segurança do Médico Infectologista, Médico 
Foram divulgadas 187 vagas Tr abal ho,  T écni co em N eur o l og i st a,  M éd i co 
de ampla concorrência e 15 Enfermagem, Técnico em N eur opedi at r a,  M édi co 
para deficientes físicos. O I nformáti ca, Técni co em O r t o p ed i s t a,  M éd i c o  
número de vagas por cargo, Laboratório, Técnico em Meio Ot or r i nol ar i ngol ogi st a,  
requisi tos para ocupação, A mbi ente) ;  Técni co em Médico Pediatra, Médico 
at r i bu i ções sumár i as,  Educação I; e Técnico de Nível P s i q u i a t r a ,  M é d i c o  
vencimento inicial e taxa de Super i or  I  (A dvogado, Reumatol ogi sta, M édi co 
inscrição estão estabelecidos Arquiteto, Assistente Social, U r o l o g i s t a ,  M é d i c o  
no referido Edital e em seus Bacharel  em Economi a Veterinário, Nutricionista e 
anexos, que podem ser D o m ést i c a,  B i ó l o g o ,  Psicólogo).

Câmar a vai disponibilizar 
computador e internet 

par a inscrições em Concurso 
Público Municipal

Redutores de velocidade,  pavimentação e sinalização  
adequada foram solicitados pelos vereadores

Vereadores Pastor Darci e Luiz Alberto 
Gravina, dois dos autores das propostas
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Destaque

Saúde Pública na pauta da Câmar a
foi aprovada por unanimidade atenderem na Pol i cl íni ca pelo vereador Jorge Gervásio 
em 05/09. R eg i o n al  d e Saú d e é (PV)  durante a reunião 

imprescindível, pois há carência ordinária do dia 05/09. 
destes profissionais no serviço Na Indicação nº 200/11, Jorge 
público de saúde. A proposição pede o envio de correspondência 
reitera o Requerimento nº 69/10, ao Prefeito e ao Secretário 
de mesma autoria. Municipal de Saúde para que 

estes, na forma legal, promovam 
a transferência ou mesmo a 
compra de novos veículos para 
uso exclusivo dos Postos da 
ESF. O vereador explicou que 
muitas vezes os pacientes 

O vereador Dr. Valadão (PTB) precisam ser removidos para 
(1) sugeriu ao Prefeito, na outros lugares para tratamentos 
Indicação nº 213/11, de 12/09, a mais específicos e adequados e 
i mpl antação em Ubá do A Indicação nº 204/11, de tal remoção não é feita de forma 
programa “Remédio em Casa”, autoria do vereador Carlos eficaz, por falta de condições de 
através da Secretaria Municipal Rufato (PSDB), apresentada em transporte destes usuários do 
de Saúde. 12/09, requer  ao Poder  Serviço Público de Saúde.
Dr. Valadão expl icou sua Executivo que aumente a Preocupado com a redução Já no Requerimento nº 164/11, 
proposta: “Sabemos que os quantidade de fisioterapeutas progressiva dos profissionais di reci onado aos mesmos 
pacientes do SUS são, em sua nos Postos de Saúde do especializados em Pediatria, o agentes, Jorge sol ici tou a 
mai ori a, carentes, e têm município, bem como nas vereador José Roberto Reis urgente contratação de mais 
dificuldades para se deslocarem c l í n i c as p ar t i c u l ar es Filgueiras (PT)  solicitou o médicos para atenderem nos 
até as Unidades de Saúde para conveniadas com a Prefeitura, envio de correspondência à Postos da ESF do município. 
ganhar seus medicamentos. “haja vista a enorme demanda Secretar i a de Estado de “ M esm o  sab en d o  q u e 
Alguns municípios adotaram da população pelo trabalho Educação de Minas Gerais atual mente a Pref ei tura 
um método de facilitar este destes brilhantes profissionais sugerindo o fornecimento de Municipal  está real i zando 
acesso, levando o remédio à da saúde”, justificou Rufato. bolsas de estudos para os concurso públ i co para a 
residência do paciente. Este Outra indicação de Carlos estudantes de Medicina que contratação de alguns dos 
deverá ser assistido e fazer uso Rufato ao Prefeito é que se optarem em se especializar referidos prof issionais, tal  
de medicação contínua. Além aumente a marcação de nessa área. O pedido consta na medida é pedida com urgência, 
disto, ir de três em três meses atendimentos na rede pública de Representação nº 64/11, do dia pois em diversos postos os 
fazer controle na Unidade, com saúde para que as consultas 12/09. usuários reclamam da falta de 
consul ta anteci padamente sejam realizadas em espaços atendimento, e algumas vezes 
mar cada.  D oent es com mais curtos de tempo e de forma até agri dem servi dores” , 
hipertensão arterial, diabetes, contínua. Ele esclareceu que justificou o vereador.
tireoideopatias, dislipidemias, muitas vezes os usuários do Todas as proposições foram 
etc. poderão ser enquadrados serviço não podem esperar por aprovadas por unanimidade.
nestes casos. O programa mui to tempo para serem 
também diminui a aglomeração atendidos. A Indicação nº 
de pacientes nos locais de 205/11 data de 12/09.
atendimento.” A contratação de médicos 
O vereador do PTB também especialistas também pautou o 
indicou ao Prefeito o uso de Requeri mento nº 171/11, 
medidas extremas para prevenir apresentado em 12/09 pelo 
a incidência da dengue no v er eador  Pau l o  César  
município. O edil lembrou no Raymundo (DEM). Segundo Duas proposições solicitando 
texto da proposição que “no ano el e,  a con t r at ação  de melhorias no atendimento dos 
passado tivemos um número especial istas nas áreas de Postos da Estratégia de Saúde da 
recorde de casos de dengue na M astol ogi a, A ngeol ogi a, Família (ESF), antes conhecidos 
cidade”. A Indicação nº 202/11 Neuropediatria e Nutrição para como PSF, foram apresentadas 

A Câmara Municipal tem 
cedido o seu plenário para a 
real i zação de pal est ras 
informativas sobre as drogas, 
que visam conscientizar jovens 
estudantes sobre o mal que elas 
fazem às pessoas, evitando que 
enveredem por este caminho.
As palestras são ministradas 
pelo MM. Juiz de Direito da 
Vara Criminal de Menores, 
Infância e Juventude de Ubá, 
Dr. Nilo Marques Martins 
Júnior. Nas explanações o Juiz 
define vários tipos de drogas, 
suas formas e efeitos. 
O  Ju i z  f o c al i z a su a 
apresentação nas drogas 
psi coat i vas, substânci as 
naturais ou sintéticas que 
ingeridas, injetadas, inaladas 
ou absorvidas pela pele, entram 
na corrente sanguínea e 
atingem o cérebro, alterando 
todo o seu equilíbrio, podendo 
levar o usuário a reações 
agressivas.
O ciclo de palestras foi  
organizado por uma escola da 
cidade com o objetivo de 
informar os seus alunos sobre o 
tema, apresentar as danosas 
consequências do uso de 
drogas e evitar que mais jovens 
se tornem dependentes 
químicos.

Palestr as de 
conscientização 

anti-drogas

O Juiz de Direito Dr . Nilo Marques Martins 
Júnior ministra palestras para estudantes

Os vereadores ubaenses Legislação, Justiça e Redação Complementar nº 102/08 (Lei do ano de 2008, o TCE-MG RITCMG”.
Considerando a aprovação do aprovaram, em dupla votação Final (CLJR). Orgânica do TCE-MG), o qual mani festou-se novamente, 

O Parecer apresentado em TCE-MG, as Comissões da nos dias 5 e 12 de setembro, o prevê que: “Art. 45. A emissão r ef or mando a dec i são 
29/08 pela COFTC, com Câmara acompanharam a Projeto de Decreto Legislativo de parecer prévio poderá ser: recorrida, no que se refere aos 
anuência da CLJR, relata que decisão do órgão e concluíram nº 03/11, que “aprova as Contas III – pela rejeição das contas, créditos suplementares, tendo 
as contas foram devidamente pela emissão de Parecer do Município de Ubá, referente quando caracterizados ato de sido sanada a irregularidade, e 
apreciadas pelo Tribunal de Favorável à matéria. ao exercício de 2008” .  gestão em desconformidade emi t i ram por derradei ro 

O Pr oj et o de D ecr et o A matéria foi analisada pela Contas de Minas Gerais (TCE- com as normas constitucionais Parecer Prévio favorável à 
Legi sl ati vo nº 03/11 f oi  Comissão de Orçamento, MG) que concluiu inicialmente e legais.” aprovação das Contas do 
submetido à di scussão e Finanças e Tomada de Contas pela rejeição das mesmas, Ainda de acordo com o Parecer Município de Ubá, do referido 
votação pl enár i a, sendo ( C O F T C )  d a C âm ar a considerando o disposto no dos vereadores, “após defesa exercício, com aplicação do 
aprovado por unanimidade.Municipal  e pela Comissão de inciso III do artigo 45 da Lei por parte do gestor municipal disposto no art. 240, I, do 

Legislat ivo aprova contas do município 
referentes ao exercício de 2008

Vereador Dr . Valadão

Vereador Carlos Rufato

Vereador Paulo César

Vereador José Roberto

Vereador Jorge Gervásio



A construção urgente de 
dois poços artesianos, um 
no Distrito de Ubari e outro 
em Diamante, foi solicitada 
pelo vereador Dalmo 
Coelho (PT) através da 
Ind icação nº  198/11,  
aprovada por unanimidade 
no dia 05/09. Segundo o 
vereador, tais obras foram 
incluídas no Orçamento 
Part icipat ivo e até o 
presente momento ainda 
não foram realizadas.
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D u as  p r o p o s i ç õ es  
sol i ci tando ao Poder  
Executivo a construção de 
redes de captação de águas 
pluviais foram apresentadas 
e aprovadas na reunião do 
dia 12/09. A Indicação nº 
211/11, de autoria do 
vereador Jorge Gervásio 
(PV) solicitou o serviços 
para todas as ruas do Bairro 
Pires da Luz. Já o vereador 
Pastor Darci (PSC) pediu no 
Requerimento nº 169/11 a 
construção de novas redes 
na Rua Duarte Cancela, na 
C o h ab .  N o  m esm o  
requerimento, ele também 
solicitou que a referida rua 
seja asfaltada, reiterando 
parcialmente a Indicação nº 
124/11, de autoria do 
vereador Paul o César 
Raymundo (DEM).

Telefonia fixa em Ubari mais 
uma vez entre as proposições

Captação de 
águas pluv iais

O autor das proposições, 
vereador Dalmo Coelho

Poços artesianos

Prevenção à dengue
O vereador Dr. Valadão 
(PTB) indicou ao Prefeito o 
uso de medidas extremas 
para prevenir a incidência da 
dengue no município. O edil 
l embrou no t ex to da 
proposição que “ no ano 
passado tivemos um número 
recorde de casos de dengue 
na cidade”. A Indicação nº 
202/11 foi aprovada por 
unanimidade em 05/09.

M ai s um pedi do par a comunicação. receber e nem efetuar ligações, 
solucionar as falhas nas linhas O requerimento do vereador sobretudo no período noturno.
de telefones fixos do Distrito Dalmo reitera várias outras No mesmo Requerimento nº 
de Ubari foi apresentado pelo proposições de sua autoria. Em 163/11 Dalmo solicitou à 
vereador Dalmo Coelho (PT) a g o s t o  ú l t i m o ,  n o  Oi/Telemar reparos também 
em 05/09.  A t ravés do Requerimento nº 152/11, ele nos telefones públicos que, 
Requerimento nº 163/11, sol i ci tou à menci onada segundo o vereador, têm 
aprovado por unanimidade, o empresa que fossem tomadas apresentado def ei tos há 
edil solicitou o envio de medidas urgentes quanto ao bastante tempo.
correspondência à Empresa serviço prestado por ela em Outra preocupação de Dalmo é 
Oi/Telemar para que esta Ubari. O vereador já havia com r el ação  ao  mau  
realize reparos nas linhas de reclamado em outra ocasião do funcionamento dos telefones 
telefones f ixos de Ubari , mau f unci onamento dos celulares em Ubari. Através de 
dev i do aos sucessi vos telefones f ixos no local , proposições de sua autoria, a 
problemas que deixam a quando apresentou aos demais Câmara já pediu várias vezes à 
população local, por várias edis a Representação nº Empresa de telefonia móvel 
vezes, sem acesso a este 021/11, i nf ormando que Vivo que melhore a qualidade 
i m p o r t an t e  m ei o  d e muitas vezes não é possível do sinal no Distrito. 

Vereador sugere medidas par a melhor ar 
a coleta selet iva do lixo no município

No dia 05/09, o vereador Dr. lixo para o Aterro Sanitário vereadores Paul o César  do lixo, mas “os resultados são 
Val adão  ( PT B )  ( f o t o )  licenciado localizado na cidade Raymundo (DEM) e Vinícius decepc i onan t es at é o  
apresentou a Indicação nº de Juiz de Fora. “Assim a Samôr (PT), respectivamente momento” , disse o edil. O 
201 / 11 ,  ap r ov ada por  Prefeitura estará cumprindo a presi dente e membro da aparente insucesso afirmado 
unanimidade durante a reunião lei ambiental e terá um tempo CESAS, sua situação após o por Dr. Valadão é a justificativa 
ordinária. Na proposição, o maior para buscar recursos “lixão” ser desativado. para sua proposta para 
vereador destacou que “o lixo é junto ao governo do Estado para De acordo com os catadores, a colaborar com a implantação 
um dos grandes problemas de construir o seu Aterro Sanitário maior dificuldade encontrada bem sucedida do projeto. Ele 
todas as admi ni st rações cujo terreno já foi adquirido está na arrecadação de materiais sugeriu que o Executi vo 
municipais, sendo que o de Ubá pela atual  administração” , recicláveis. O presidente da promova uma campanha 
é transportado para Juiz de Fora, declarou Chico Nascimento. CESAS esclareceu que este maciça na mídia local e institua 
a  mais de 100 km de distância”. Na mesma época, a Secretaria problema será amenizado tão cores diferentes para recipientes 
Em abril deste ano, a Secretária de Planejamento informou logo a sociedade passe a separar de coleta de cada tipo de lixo. 
Municipal de Planejamento se sobre o início de um projeto regularmente o l i xo seco Além disso, Dr. Valadão sugeriu 
pronunciou a respeito deste piloto de Coleta Seletiva em que (reciclável) do l ixo úmido que se descon t e uma 
assunto, após reunião com a a população seria convidada a (orgânico). Além da divulgação porcentagem no I mposto 
Comissão de Agricul tura, fazer uma separação mais realizada pela Prefeitura quanto Predial e Territorial Urbano 
Comércio, Indústria e Meio simples dos materiais com à necessidade de separação do ( I PTU)  como f orma de 
Ambiente da Câmara, presidida potencial de serem reutilizados, lixo, o vereador Vinícius Samôr incentivo aos que aderirem ao 
pelo vereador Jorge Gervásio ou seja, separar o lixo seco sugeri u que os própri os projeto.
(PV). De acordo com o (plásticos, metais, papéis, catadores se mobilizem junto à 
Sec r et ár i o ,  F r anc i sco  vidros, etc.) do lixo orgânico sociedade, como já fizeram em 
Nascimento, no local onde (restos de comida, cascas de campanha inicial . Vinícius 
funcionava o “lixão” está sendo frutas, etc.). ressaltou a importância do 
construída uma Estação de Um relatório foi apresentado envol v i mento de todos, 
Transbordo, um local onde em plenário no dia 11/07 pela inclusive dos vereadores, no 
p r o v i so r i am en t e  são  Comissão de Educação, Saúde e processo de conscientização da 
acumul ados dent r o de Assistência Social (CESAS) da sociedade quanto à coleta 
caçambas os r esí duos Câmara, após reunião com seletiva.
domicil iares coletados pela representantes da Associação Na indicação de autoria do 
empresa de limpeza pública dos Catadores de Materiais vereador Dr. Valadão, ele 
contratada pela prefeitura, que Recicláveis de Ubá, a Reciclau, reconhece que o Município tem 
após completar a carga levará o quando estes expuseram aos tentado realizar a coleta seletiva 

O vereador Jorge Gervásio Candian, no Bairro Meu Sonho, 44/10, 64/10 e 103/11. No 
(PV) (foto) apresentou durante onde está localizada a Igreja ensejo, também na Indicação nº 
a reunião ordinária do dia 05/09 Nossa Senhora Aparecida. 199/11, o vereador solicitou ao 

Jorge ressaltou que a referida a Indicação nº 199/11, na qual Executivo a construção de dois 
obr a de pav i ment ação,  so l i c i t o u  o  en v i o  d e quebra-molas na rua recém-
concluída nessa data, atendeu a correspondência ao Poder asf al tada, a pedi do dos 
várias proposições de sua Ex ecut i v o agr adecendo moradores.
autor i a, sendo estas os A proposição foi aprovada por c a l o r o s a m e n t e  p e l o  
requerimentos 123/09, 16/10, unanimidade.asfaltamento da Rua Miguel 

Vereador agr adece por asfaltamento de rua 

O autor da proposição, 
vereador Dr . Valadão

Iluminação pública
Na Indicação nº 196/11, 
aprovada por unanimidade 
no dia 05/09, o vereador 
Pastor Darci (PSC) solicitou 
à Prefeitura que intervenha 
junto à Energisa para a 
colocação de três luminárias 
nos postes existentes na 
Praça Getúlio Vargas, “visto 
a escuridão em que se 
encontra o local” , justificou 
o edil. Ele pediu, ainda, na 
mesma proposi ção, a 
realização de podas das 
árvores na referida praça, a 
pedido da Associação de Pais 
e Alunos da escola Estadual 
Raul Soares.



Durante a reunião ordinária de 
12/09, o vereador Paulo César 
Raymundo (DEM) reiterou em 
requerimento a Representação 
nº 47/11, de sua autoria, 
solicitando ao Comando do 21º 
BPMMG a instalação de Postos 
Policiais nos Bairros São João, 
São Domingos, Vila Casal e 
Pires da Luz. Ele justificou 
dizendo que “a população sofre 
pelo crescimento da violência 
no nosso município, o que 
requer medidas das autoridades 
competentes”. O Requerimento 
nº 173/11 foi aprovado por 
unanimidade.

N otas
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j ornal ismo@camarauba.mg.gov.br

ERRATA
Na Nota “Aeroporto Regional 
com v ôos comer ci ai s” ,  
publicada na Edição nº 70 do 
Jornal O Legislativo, onde se lê: 
“ Si t uado pr óx i mo aos 
municípios de Guaianá e Rio 
Claro (...)”, leia-se: “Situado 
próximo aos municípios de 
Guaianá e Rio Novo (...)”.

Postos P oliciais
Câmara discute prát ica de 

esportes nas escolas de Ubá
E m  a t e n d i m e n t o  a o  implementar os jogos como de 2012 e que ela conta com 19 É destinado às crianças e 
Requerimento nº 147/11, de uma ferramenta pedagógica, escolas inscritas. adolescentes, de ambos os 
autori a do Vereador Dr. inclusive para estimular a A forma como são capacitados sexos, com idade entre 7 e 13 
Valadão (PTB), a Câmara conv i vênci a pací f i ca e os professores de educação anos, pref erenci al mente 
recebeu no dia 05/09 a visita do harmoniosa entre os jovens que f ísica foi  questionada ao pertencentes a famílias de baixa 
Professor Eduardo Stanziola, estão em condição de risco convidado pelo vereador renda e em si tuação de 
chefe da delegação ubaense que social. No entanto, segundo o Vinícius Samôr (PT). Eduardo v ul ner abi l i dade soci al .
participou da fase final dos convidado há dificuldade em Stanziola respondeu que há um Eduardo Stanziola expôs aos 
Jogos Escolares de Minas sensibilizar algumas escolas grupo de professores de escolas vereadores um projeto da 
Gerais (JEMG), realizados em para a importância do esporte, de tempo integral que passam Superintendência Regional de 
Juiz de Fora. O convite da Casa além das limitações estruturais si st em at i c am en t e p o r  Ensino chamado “Esporte 10, 
foi feito para que o professor que muitas delas enfrentam. treinamento e que o estado tem Violência 0” . Segundo ele, este 
explanasse suas impressões Perguntado pelo vereador Dr. o projeto de estender esse projeto visa usar o esporte 
sobre os jogos e também falasse Valadão se o governo oferece t rei namento a todos os escol ar  como f orma de 
sobre a programação do algum tipo de bolsa para os profissionais. Vinícius também promover a convi vênci a 
município de Ubá para as at l etas l ocai s, Eduardo pediu ao Professor informações harmoniosa entre os jovens. 
futuras competições. Stanziola afirmou que sim, mas sobre o “Minas Olímpica” . Em O vereador Pastor Darci (PSC) 
O vereador Dr. Valadão iniciou explicou que estes atletas têm resposta, o convidado informou falou sobre a necessidade de 
a discussão comentando o que concorrer com outros de que os Jogos Escolares fazem disponibilização de espaços 
afastamento dos jovens do todo o estado, e nem sempre parte do Minas Olímpica, bem adequados onde os jovens 
esporte. Ele ressaltou que a conseguem a bolsa. como outros eventos, tais como ubaenses possam desenvolver a 
realização de Copa do Mundo e O vereador Luiz A lberto o Segundo Tempo, Nova pr át i ca espor t i v a par a 
Olimpíadas, competições que Gravina (PMDB) contou que Geração, entre outros. conseguirem se destacar. A 
serão sediadas pelo Brasil em foi um dos fundadores do O Programa “Minas Olímpica vereadora Rosângela Alfenas 
2014 e 2016, respectivamente, Torneio de Férias de Rio Pomba Ger ação Espor t e” ,  da ( PSD B )  d i sse q u e é 
conf i gura um momento e sugeriu que seja seguido o Secretari a de Estado de imprescindível a vontade do 
propício para que se invista no modelo de sua realização aqui Esportes e da Juventude de atleta de praticar esportes, o que 
esporte, para a motivação dos em Ubá, para que haja uma Minas Gerais, tem como o torna capaz de criar as 
jovens. mobilização maior em torno do obj eti vo a promoção do alternativas para treinar e se 
O Professor Eduardo Stanziola esporte no município. O desporto em Minas Gerais. destacar. 
falou que o município tem se Professor Stanziola esclareceu Redireciona suas ações para se O convidado informou que o 
destacado mais em esportes que, para os Jogos Escolares, tornar um programa de município está tentando trazer 
individuais, sendo o tênis de isso não é possível devido ao iniciação esportiva centrado no uma das etapas dos Jogos 
mesa a modalidade que traz regul amento própr i o da d esen v o l v i m en t o  d as Escolares para Ubá, o que, 
mais títulos para a cidade. Ele competição. Ele informou que habi l idades motoras, sem acredita ele, irá impulsionar a 
disse também que uma das será realizada ainda este ano a perder o seu caráter de inclusão prática do esporte escolar na 
met as do muni cí pi o é seletiva para os jogos escolares social. cidade.

Legislat ivo destaca grupo de teatro ubaense
por premiação em fest ival nacional

Os vereadores aprovaram e este festival é referência nas Popular); Melhor Trilha Sonora; 
assinaram em conjunto a Moção artes cênicas em todo o Brasil. Melhor A tor Coadjuvante 
de Congratulações e Aplausos nº Nesta edição participaram dez (Wellington Fernandes).
57/11, de autoria do vereador Estados, sendo que de Minas “ Ante esta rica conquista 
Vinícius Samôr (PT) (foto). A Gerais apenas dois grupos cultural que orgulha nosso 
proposi ção homenageia a foram convidados, entre eles a município, requer, ainda, que os 
Companhia de Teatro Rastro dos mencionada companhia de cumprimentos desta Casa sejam 
Astros, de Ubá, pela premiação teatro ubaense. encaminhados à Cia. de Teatro 
de destaque no XII Festival A Companhia de Teatro Rastro Rastro dos Astros, na pessoa do 
N aci onal  de Teat r o de dos Astros conquistou três Coordenador Lucas Coelho 
Guaçuí/ES. importantes títulos: Melhor Menezes” , concluiu Vinícius 
O autor da Moção explicou que Espetácul o Teatral  (Júri  Samôr.

170 anos da Paróquia
São Januário

A t r av és da M oção de 
Congratulações e Aplausos nº 
66/11, datada de 05/09, a 
Câmara de Ubá homenageou a 
Paróquia de São Januário pelos 
seus 170 anos, completados no 
dia 06/09. A Moção foi  
i ni ci at i va da vereadora 
Rosângela Alfenas (PSDB), 
sendo assinada por todos os 
demais vereadores e aprovada 
por unanimidade. “O fato é de 
importância histórica para toda 
a cidade, eis que a Igreja de São 
Januário constitui o principal 
marco da fundação da cidade 
de Ubá”, justificou o texto da 
proposição.

Identificação nos
carros oficiais

No Requerimento nº 170/11, 
aprovado por unanimidade em 
12/09, o vereador Jorge 
Gervásio (PV) solicitou o envio 
de correspondência ao Prefeito 
para que este determine a todos 
os setores da Administração 
Pública Municipal que nos 
carros oficiais do município 
seja devidamente afixada a 
imagem do “Brasão de Armas 
de Ubá”, o Brasão Municipal, 
ao qual se refere a Lei 1.010, de 
18/04/74. O edil explicou que o 
objetivo da proposta é “dar 
maior seriedade e transparência 
aos ser v i ços públ i cos 
municipais, bem como dar 
mel hores condi ções aos 
munícipes para fiscalizarem o 
poder público”. 
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Câmar a divulga demonstr at ivos de 
receitas e despesas de maio e junho

 
Mês:Maio de 2011 Valores em R$

Câmara Municipal de Ubá                                                                     
Rua Santa Cruz, 301, Centro, Ubá-MG                                                           

Biênio 2011/2012
1. Receitas 305.066,87
Repasse da Prefeitura Municipal de Ubá 301.500,00
Receitas de Aplicações Financeiras 3.566,87

2. Despesas
2.1 Despesas com Pessoal
Subsídio Vereadores 50.499,15
INSS Patronal 11.011,74
Total 61.510,89

Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores Comissionados 24.185,45
INSS Patronal 5.073,61
Total 29.259,06

Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores Efetivos 41.127,13
UBAPREV Patronal 7.506,93
Total 48.634,06

Total Geral das Despesas com Pessoal 139.404,01

2.2 Despesas Administrativas
Água (Copasa) 355,00
Luz 3.100,35
Gêneros Alimentícios 835,25
Diárias 87,00
Correios 2.511,58
Telefone 2.677,24
Tarifas Bancárias 22,2
Combustíveis e Lubrificantes para o veículo oficial da Câmara 485,03
Total Geral das Despesas Administrativas 10.073,65

2.3 Serviços de Terceiros
Sistema de Gestão Fiscal  1.769,00
Manutenção das Máquinas Copiadoras 213,36
Sistema Contábil - Departamento Pessoal 308,46
Serviços Gráficos 1.300,00
Manutenção do Elevador 267,12
Hospedagem de Website 313,00
Serviços de monitoramento 24 hs 87,00
Manutenção da Central telefônica da Câmara 216,72
Manutençao Preventiva no sistema de Monitoramento 24horas 260,00
Vigilância, Limpeza e Conservação 9.203,98
Serviços de Comunicação e Publicidade 7.302,17
Certificação Digital 140,00
Migração do Sistema (Pregão Presencial 05/2010) 3.750,00
Bolsas de Estudos no Ensino Superior 1.120,17
Contribuição ao PASEP sobre Rendimento de Aplicações Financeiras 35,67
Total Geral das Despesas com Serviços de Terceiros 2 6.286,65         

2.4 Material de Expediente
Material de Escritório e Expediente 232,60
Material de Higiene, Limpeza e Conservação 645,12
Suprimentos de Informática 2.555,14
Material de Expediente  Diversos 132,10
Total de Material de Expediente 3.564,96

2.5 Material Permanente
Aquisição de 01  Escada de Alumínio 250,00
Aquisição de uma Furadeira 326,00
Total de Material Permanente 576,00

Total das Despesas 179.905,27

Superávit Financeiro 125.161,60
Superávit Financeiro Acumulado até Maio de 2011 593.678,62

Saldo Extrato Bancário em 31.05.2011 624.590,80

Ubá, 10 de Junho de 2011

Demonstrativo de Receitas e  Despesas 

Angelino Fernandes Silva                                                      Guilherme Ramos de Araújo
Contador                                                                               Contador

CRC-MG 092.472/0-4                                                             CRC-MG 080.207/0-2

 
Mês:Junho de 2011 Valores em R$

Câmara Municipal de Ubá                                                                     
Rua Santa Cruz, 301, Centro, Ubá-MG                                                           

Biênio 2011/2012
1. Receitas 306.332,42
Repasse da Prefeitura Municipal de Ubá 301.500,00
Receitas de Aplicações Financeiras 4.832,42

2. Despesas
2.1 Despesas com Pessoal
Subsídio Vereadores 47.885,40
INSS Patronal 10.441,79
Total 58.327,19

Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores Comissionados 22.025,75         
INSS Patronal 4.611,39
Total 26.637,14

Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores Efetivos 45.534,19
UBAPREV Patronal 6.848,29
Total 52.382,48

Total Geral das Despesas com Pessoal 137.346,81

2.2 Despesas Administrativas
Água (Copasa) 302,78
Água Mineral (Durante o 1º Semestre de 2011) 578,00
Energia Elétrica (Energisa) 1.706,08
Gêneros Alimentícios 496,00
Diárias 53,50
Correios 1.231,03
Telefone 2.545,45
Tarifas Bancárias 8,7
Combustível para o veículo oficial da Câmara 314,60
Total Geral das Despesas Administrativas 7.236,14

2.3 Serviços de Terceiros
Sistema de Gestão Fiscal  1.769,00
Manutenção das Máquinas Copiadoras 213,36
Serviços Gráficos 1.403,00
Manutenção do Elevador 267,12
Hospedagem de Website 313,00
Serviços de monitoramento 24 hs 87,00
Manutençao Preventiva no sistema de Monitoramento 24horas 260,00
Manutenção da Central telefônica da Câmara 216,72
Migração do Sistema (Pregão Presencial 05/2010) 7.500,00
Desenvolvimento do novo site 571,20
Serviços de Comunicação e Publicidade 6.588,00
Chaveiro e Cópias de Chaves 6,00
Vigilância, Limpeza e Conservação 9.203,98
Contribuição ao PASEP sobre Rendimento de Aplicações Financeiras 48,32
Bolsas de Estudos no Ensino Superior 1.120,17
Reparos e Manutenção em Equipamentos de Informática 89,60
Associção ao IBAM 2011/2012 1.922,00
Total Geral das Despesas com Serviços de Terceiros 2 9.809,47         

2.4 Material de Expediente
Material de Escritório e Expediente (PROC.ADMINISTRATIVO Nº82/2011) 2.563,00
Material de Expediente Diversos 1.379,20
Material de Higiene, Limpeza e Conservação 650,22
Total de Material de Expediente 4.592,42

2.5 Material Permanente
 Equipamentos de Informática 3.124,60
Total de Material Permanente 18.679,00

Total das Despesas 197.663,84

Superávit Financeiro 108.668,58
Superávit Financeiro Acumulado até Junho de 2011 702.347,20

Saldo Extrato Bancário em 30.06.2011 717.873,04

Ubá, 20 de Julho de 2011

Demonstrativo de Receitas e  Despesas 

Angelino Fernandes Silva                                                      Guilherme Ramos de Araujo
Contador                                                                               Contador

CRC-MG 092.472/0-4                                                             CRC-MG 080.207/0-2
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Atas
Resumo da Ata nº 105, da Sessão Requerimento 149/11, ao Prefei to, Distrito de Ubari; 2) Requerimento 152/11, Pr ogr ama D i nhei r o D i r et o na seca próxima ao sítio dos Senhores Luiz 
Extraordinária da Câmara Municipal solicitando asfaltamento da Rua Professor à Di retoria Regional  da Empresa Escola/PDDE/FNDE, no Município de Henrique e Wilson Marcos, na Estrada que 
de Ubá, realizada no dia 08 de agosto de Oséas Maranhão, Bairro Santa Alice, Oi/Telemar, requerendo medidas urgentes Ubá, e contém outras disposições”. 3) liga o Tanquinho aos Córregos Fundo e 
2011. Presentes todos os senhores rei terando a Indicação 229/09; 2) ante ao mau funcionamento dos telefones Projeto de Lei nº 041/11 que “Altera a Santo Anastácio; 2) Representação 
vereadores. Passa-se à Ordem do Dia: Requerimento 145/11, à Mesa Diretora, fixos no Distrito de Ubari, reiterando a redação do art. 2º, da Lei Municipal nº 061/11, ao Prefeito, sugerindo melhorias e 
Discussão e votação final das seguintes solicitando que promova uma Sessão Representação 021/11; 3) Requerimento 3.609, de 06 de junho de 2007, que dispõe incentivo a jovens atletas no meio 
matérias: 1) Projeto de Lei nº 037/11 que Solene, para comemorar o Dia Municipal 153/11, à Diretoria Regional da Empresa sobre a criação do Conselho Municipal de estudantil a tratamentos adequados, com 
“Autoriza o Poder Executivo a conceder de Consciência Racial; 3) Moção de de Telefonia Móvel Vivo, solicitando Acompanhamento e Controle Social do técnicos qualificados, aproveitando a fase 
nova subvenção social à Sociedade Congratulações e Aplausos 053/11, à melhorias em seu sinal, no Distrito de FUNDEB, revogando a Lei Municipal nº de incentivos para as Olimpíadas de 2016. 
Musical e Cultura 22 de Maio, e contém Associação de Moradores do Bairro Ubari, reiterando a Representação 056/09, 3.660, de 18 de dezembro de 2007”. 4) Vereador Paulo César Raymundo: 1) 
outras disposições”. O Projeto de Lei foi Schiavon, pela Realização do 2º Arraiá do os Requerimentos 031/10 e 069/11. Projeto de Lei Complementar nº 008/11 Indicação 191/11, ao Prefeito, solicitando 
aprovado por unanimidade (9 votos).  A Bairro Schiavon. Vereador Luiz Alberto Vereador Jorge Custódio Gervásio: 1) que “Dá nova redação ao § 5º do art. 32 da sinalização de “Proibido Estacionar” na 
Srª. presidente agradece a presença de Gravina: 1) Moção de Congratulações e Indicação 184/11, ao Prefeito, solicitando Lei Complementar nº 106/2009, para Avenida Olegário Maciel, do restaurante 
todos e declara encerrada esta sessão. Aplausos 054/11, ao Centro Espírita sinalização de Estacionamento Privativo criação da Coordenadoria do Centro de Feital, até o número 285, para aliviar o 
Resumo da Ata nº 106, da Sessão Beneficente União do Vegetal, pelo Para Clientes em frente à Clínica de Referência Especializado de Assistência trânsito; 2) Requerimento 162/11, ao 
Ordinária da Câmara Municipal de transcurso de 50 anos de sua criação e Fisioterapia FISIOCENTER, na Rua Santa Social (CREAS) e da Coordenadoria da Prefei to, sol ici tando sinal ização de 
Ubá, realizada no dia 15 de agosto de existência. Vereador Maurício Valadão Cruz, 232, Centro; 2) Indicação 186/11, ao Unidade de Acolhimento Institucional – “Parada Obrigatória” na Rua Henrique 
2011. A presidente procede com a posse do Reimão de Melo: 1) Requerimento 146/11, Prefeito, solicitando varredores de rua Casa da Juventude”. Os quatro Projetos de Parma, no cruzamento com a Lenir 
suplente de vereador, Pastor Darci Pires da ao Prefeito, solicitando informações sobre permanentes para o Bai rro Santa Lei foram aprovados por unanimidade (9 Guizi l i ne de Andrade, do Bai rro 
Silva, em substituição ao titular, vereador o Pregão Presencial 0120 da Prefeitura Bernadete, principalmente na Rua Ismael votos). 5) Projeto de Resolução nº 001/11 Industrial, a pedido dos moradores; 3) 
Antero Gomes de Aguiar, que se encontra Municipal, bem como cópia da Ata do de Oliveira, Rua da E. E. Mª Luzia Antunes que “Cria o Programa Câmara Cidadã no Indicação 193/11, ao Prefeito, solicitando 
de l icença. Assim, com base nos referido pregão; 2) Requerimento 147/11, Calçado; 3) Requerimento 157/11, ao Município de Ubá”. O vereador José sinalização de “Parada Obrigatória” na 
parágrafos 1º e 2º do art. 6 do regimento ao Professor Eduardo, Chefe da Delegação Prefei to, sol i ci tando recapeamento Roberto pede para que o projeto seja Rua Maestro João Ernesto, no cruzamento 
interno da Câmara Municipal, a presidente Ubaense, convidando-o a comparecer à asfáltico da Rua Francisco Teixeira, Bairro sobrestado até a próxima reunião ordinária. com a Lenir Guiziline de Andrade, do 
convida o Pastor Darci Pires da Silva para Câmara para tratar de assuntos relativos ao Santa Bernadete, a pedido dos moradores, Todas as proposições foram aprovadas por bairro Industrial, a pedido dos moradores; 
posicionar-se a frente da mesa para prestar Esporte no Município. Vereador Paulo rei terando a Indicação 230/10; 4) unanimidade (9 votos). Leitura da ordem 4) Moção de Congratulações e Aplausos 
seu compromisso de posse.  Presentes César Raymundo: 1) Indicação 181/11, ao Requerimento 154/11, ao Prefei to, do dia da próxima reunião ordinária. A Srª. 061/11, à toda equipe da Secretaria 
todos os Senhores Vereadores. Passa-se Prefeito, solicitando asfaltamento da Rua solicitando a instalação de um semáforo no Presidente agradece a presença de todos e Municipal de Educação, Professores, 
para a discussão e votação das Atas de nºs. Jaime Vieira, Bairro Vila Casal, no Trevo do Bairro Ponte Preta, em frente ao declara encerrada esta sessão. Diretores e Supervisores da Rede Pública 
103, 104 e 105. Em seguida leitura do loteamento Encosta do Sol, a pedido dos Posto Zema, reiterando o Requerimento Resumo da Ata nº 108, da Sessão Municipal  de Ensino, pelo índice 
Protocolo: leitura das correspondências moradores; 2) Indicação 182/11, ao 135/10; 5) Requerimento 155/11, ao Ordinária da Câmara Municipal de exemplar, obtido no IDEB – Índice de 
recebidas. Passa-se à Leitura de Pareceres: Prefeito, solicitando a construção de um Prefeito, solicitando a instalação de um Ubá, realizada no dia 29 de agosto de Desenvolvimento da Educação Básica; 5) 
1) Leitura do Projeto de Lei que “dispõe quebra-molas, bem como uma faixa para semáforo em frente ao Posto Schiavon, 2011. Presentes todos os Senhores Projeto de Lei 050/11, que “Dispõe sobre a 
sobre a concessão do Título de Cidadania travessia de pedestres em frente ao número reiterando o Requerimento 135/10, bem Vereadores. Passa-se para a discussão e concessão do Título de Cidadania 
Honorária de Ubá, ao Professor Evandro 1011 da Rua Cel. Júlio Soares, Centro; 3) como a Indicação 260/10. Vereador José votação da Ata de nº 107. Em seguida Honorária de Ubá, ao Senhor Paulo 
Albuquerque de Andrade”. 2) Leitura do Indicação 183/11, ao Prefeito, solicitando Roberto Reis Filgueiras: 1) Indicação l ei tura do Protocolo: l ei tura das Lucareli”. Vereadora Rosângela Alfenas: 
Projeto de Lei que “dispõe sobre a a construção de um quebra-molas próximo 18/11, ao Prefeito, solicitando a construção correspondências recebidas. Passa-se à 1) Projeto de Lei 051/11, que “Dispõe 
concessão do Título de Cidadania ao número 130 da Rua Antônio Amatto, de um bueiro em frente ao número 295 da Leitura de Pareceres: 1) Leitura do Projeto sobre a concessão do Título de Cidadania 
Honorária de Ubá, ao senhor João Pereira Bairro Industrial, a pedido dos moradores; Rua Francisco Teixeira de Abreu, Bairro de Decreto Legislativo que “aprova as Honorária de Ubá, ao Senhor Antônio 
dos Santos”. 3) Leitura do Projeto de Lei 4) Requerimento 150/11, ao Prefeito, Palmeiras, a pedido dos moradores; 2) contas do Município de Ubá, referente ao M endonça Condé” .  Proposi ção 
que “dispõe sobre a concessão do Título de solicitando um semáforo no final da Moção de Congratulações e Aplausos exercício de 2008”.  O Projeto recebeu Englobada – Vereadores Carlos Rufato, 
Cidadania Honorária de Ubá, a senhora Avenida Antônio Amatto, Bai rro 056/11, ao Sindicato dos Marceneiros de parecer favorável  da Comissão de Dalmo Cabeleireiro, Pastor Darci, Zé 
Odete Meireles de Arruda”. 4) Leitura do Industrial, no cruzamento com a Avenida Ubá, reunião realizada dia 18/07/11 na Orçamento, Finanças e Tomadas de Conta. Roberto, Luiz Alberto, Paulo César, 
Projeto de Lei que “dispõe sobre a Olegário Maciel, reiterando a Indicação Câmara Municipal de Ubá. Vereador Luiz Passa-se à leitura de proposições dos Srs. Rosângela Alfenas e Vinícius Samôr: 1) 
concessão do Título de Cidadania 090/10; 5) Indicação 185/11, ao Prefeito, Alberto Gravina: 1) Requerimento 156/11, Vereadores: Vereador Carlos da Silva Indicação 194/11, ao Prefeito, solicitando 
Personalidade Ubaense do Ano ao ator solicitando um semáforo no final da Rua ao Prefeito, solicitando o prolongamento Rufato: 1) Requerimento 158/11, ao a prorrogação do Programa “Ubá Legal” 
Mauro Pereira de Mendonça”. 5) Leitura Monsenhor Linconl Ramos, Centro, entre do calçamento da Rua Mário Felipe dos Prefeito, solicitando asfaltamento no final por mais um ano. Passa-se à Ordem do 
do Projeto de Lei que “autoriza o Poder o Banco do Brasil e a loja da Paropas, no Santos, na Comunidade do Sobradinho da da Rua I smael  de Ol i vei ra, de Dia: Discussão e votação final das 
Executivo a conceder subvenção social à cruzamento com a Avenida Comendador Vila Casal, do Clube Gazollão até a fábrica aproximadamente 60 metros, reiterando a seguintes matérias: 1) Projeto de Lei nº 
Associação dos Empregados no Comércio Jacinto Soares de Souza Lima; 6) Indústria de Móveis Planalto (Assina junto Indicação 295/09 e Requerimento 195/10; 039/11 que “Autoriza o Poder Executivo a 
de Ubá e contém outras disposições”. 6) Representação 058/11, convidando o Vereador José Roberto Reis Filgueiras); 2) Moção de Congratulações e Aplausos conceder subvenção social à Associação 
Leitura do Projeto de Lei que “autoriza o Executivo, Judiciário, Promotores, 2) Projeto de Lei 046/11, que “dispõe sobre 058/11, aos prof issionais, médicos, dos Empregados no Comércio de Ubá, e 
Poder Executivo a suplementar os Defensores, Delegado, Movimento a concessão do Título de Cidadania dirigentes e Funcionários do Hospital contém outras disposições”. 2) Projeto de 
recursos desti nados às Unidades Empresarial, DEJUB, Copasa, Energisa, Honorária de Ubá, ao Doutor Guilherme Santa Isabel, pelos brilhantes trabalhos Lei nº 040/11 que “Autoriza o Poder 
Executoras do Programa Dinheiro Direto Associação Odontológica e Médica, a Guilhermino Júnior”. Vereador Maurício realizados no município, na área da saúde; Executivo a suplementar os recursos 
na Escola/PDDE/FNDE, no Município de comparecerem a esta Casa, em data a ser Val adão Rei mão de M el o:  1)  3) Projeto de Lei 047/11, que “Dispõe destinados às Unidades Executoras do 
Ubá e contém outras disposições”. 7) agendada pela Direção, para tratar das Representação 057/11, ao Coordenador sobre a concessão da Comenda José Pr ogr ama D i nhei r o D i r et o na 
Leitura do Projeto de Lei que “altera a medidas e diretrizes antes à Construção da Regional do DER/MG, Dr. Sérgio Resende Francisco Parma ao Empresário Paulo Escola/PDDE/FNDE, no Município de 
redação do art. 2º, da Lei Municipal nº Clínica para tratamento de dependentes do Carmo, convidando-o a comparecer à Roberto Paschoalino”. Vereador Darci Ubá, e contém outras disposições”. 3) 
3.609, de 06 de junho de 2007, que dispõe químicos, cujo terreno, foi recentemente Câmara, para tratar de assuntos relevantes Pires da Silva: 1) Projeto de Lei 048/11, Projeto de Lei nº 041/11 que “Altera a 
sobre a criação do Conselho Municipal de adquirido pelo município; 7) Moção de e do trabalho que vem realizando no que “Dispõe sobre a concessão do Título de redação do art. 2º, da Lei Municipal nº 
Acompanhamento e Controle Social do Congratulações e Aplausos 055/11, ao muni cípio. Vereador Paulo César Cidadania Honorária de Ubá, à Professora 3.609, de 06 de junho de 2007, que dispõe 
FUNDEB, revogando a Lei Municipal n senhor Generoso Carneiro, Diretor Raymundo: 1) Indicação 189/11, ao Neuza Menezes Mariosa”. Vereador Jorge sobre a criação do Conselho Municipal de 
3.660, de 18 de dezembro de 2007”. 8) Presidente da Empresa Móveis Apolo, Prefeito, Secretário Municipal de Obras, Custódio Gervásio: 1) Indicação 187/11, Acompanhamento e Controle Social do 
Leitura do Projeto de Lei que “dá nova pelo troféu Top Móbile 2011. Vereador Secretário Municipal de Planejamento e ao ao Prefei to, sol i ci tando o devido FUNDEB, revogando a Lei Municipal nº 
redação ao § 5º do art. 32 da Lei Vi níci us Samôr de L acerda:  1)  Assessor Técnico da Prefeitura Municipal cascalhamento da estrada da Comunidade 3.660, de 18 de dezembro de 2007”. 4) 
Complementar nº 106/2009, para criação Requerimento 148/11, à Mesa Diretora, de Ubá, parabenizando-os pelos brilhantes do Emboque, a pedido dos moradores; 2) Projeto de Lei Complementar nº 008/11 
da Coordenadori a do Centro de solicitando a realização de uma Audiência serviços prestados no município e Requerimento 159/11, ao Prefei to, que “Dá nova redação ao § 5º do art. 32 da 
Referência Especializado de Assistência Pública com o tema Crack e Degradação solicitando benfeitorias em determinadas solicitando explicações sobre a ponte que Lei Complementar nº 106/2009, para 
Social (CREAS) e da Coordenadoria da Social, reiterando o Requerimento 072/10; áreas da Zona Rural do município, que deveria ter sido construída na Comunidade criação da Coordenadoria do Centro de 
Unidade de Acolhimento Institucional – 2) Representação 059/11, às Escolas menciona. Vereador Vinícius Samôr de do Emboque, bem como as providências Referência Especializado de Assistência 
Casa da Juventude”. 9) Leitura do Projeto Estaduais, Grupos de Jovens e Faculdades Lacerda: 1) Moção de Congratulações e cabíveis para sua construção; 3) Moção de Social (CREAS) e da Coordenadoria da 
de Lei que “cria o Programa Câmara do Município, convidando-os para uma Aplausos 057/11, à Cia de Teatro Rastro Congratulações e Aplausos 059/11, à Unidade de Acolhimento Institucional – 
Cidadã no Município de Ubá”. Todos os reuni ão preparatór i a sobre a 1ª dos Astros, pela Premiação do XII Festival Assessora Técnica Maria do Carmo Melo Casa da Juventude”. Todos os Projetos de 
Projetos de Lei receberam parecer Conferência Municipal de Juventude. N acional de Teatro de Guaçuí/ES. Passa-se Coelho, pelos brilhantes serviços prestados Lei foram aprovados por unanimidade (9 
favorável da Comissão de Legislação, Todas as  proposições foram aprovadas à Ordem do Dia: Discussão e votação única no município, em sua área de atuação. votos). Primeira discussão e votação das 
Justiça e Redação Final. Passa-se à leitura por unanimidade (9 votos). Leitura da das seguintes matérias: 1) Projeto de Lei nº  Vereador José Roberto Reis Filgueiras: 1) seguintes matérias: 1) Projeto de 
de proposições dos Srs. Vereadores: Ordem do dia da próxima reunião 028/11 que “Dispõe sobre a concessão do Indicação 190/11, ao Prefeito, solicitando Resolução nº 001/11 que “Cria o Programa 
Vereador Carlos da Silva Rufato: 1) ordinária. A Srª. Presidente agradece a Título de Cidadania Honorária de Ubá, ao novos pontos de ônibus nas Ruas Arlindo Câmara Cidadã no Município de Ubá”. A 
Representação 055/11, ao Coordenador da presença de todos e declara encerrada esta Professor Evandro Albuquerque de da Silva Costa e João Schiavon, ambas do matéria foi sobrestada na última reunião 
5ª CRG/DER/MG, solicitando que seja sessão. Andrade”. 2) Projeto de Lei nº 033/11 que Bairro Schiavon, a pedido dos moradores; por solicitação do vereador José Roberto. 
desconsiderado o AIDER 542 em desfavor Resumo da Ata nº 107, da Sessão “Dispõe sobre a concessão do Título de 2) Representação 060/11, ao Sindicato dos O vereador José Roberto propõe a seguinte 
de Osmar Rodrigues Ferreira, que Ordinária da Câmara Municipal de Cidadania Honorária de Ubá, ao senhor Marceneiros, convidando a comparecer em EMENDA: Altera a redação do Parágrafo 
menciona. Vereador Jorge Custódio Ubá, realizada no dia 22 de agosto de João Pereira dos Santos”. 3) Projeto de Lei Plenário para tratar de assuntos relevantes, Único do Art. 2º do presente Projeto de 
Gervásio: 1) Requerimento 138/11, ao 2011. Presentes todos os Senhores nº 034/11 que “Dispõe sobre a concessão como a distribuição de vale-transportes aos Resolução, passando o mesmo a vigorar 
Prefeito, solicitando rampas de acesso ou Vereadores. Passa-se para a discussão e do Título de Cidadania Honorária de Ubá, a funcionários, entre outros. Vereador Luiz com a seguinte redação: Art. 2º (...) 
um elevador nas dependências da votação da Ata de nº 106. Em seguida senhora Odete Meireles Arruda” . 4) Alberto Gravina: 1) Requerimento 160/11, Parágrafo Único – O Programa será 
Prefeitura, para dar acesso às partes l ei tura do Protocolo: l ei tura das Projeto de Lei nº 036/11 que “Dispõe sobre ao Prefeito, solicitando a construção de realizado em data a ser definida pela Mesa 
superiores do prédio aos portadores de correspondências recebidas. Passa-se à a concessão do Título de Personalidade uma Capela Mortuária no Distrito de Diretora desta Casa de Leis. O vereador 
necessidades especiais. 2) Requerimento Leitura de Pareceres: 1) Leitura do Projeto Ubaense do Ano ao Ator Mauro Pereira de Diamante, por solicitação dos moradores, Jorge Gervásio pede vista ao projeto. 2) 
144/11, à Direção da FHEMIG bem como de Lei que “autoriza o Poder Executivo a Mendonça”. Os quatro Projetos de Lei reiterando a Indicação 362/09; 2) Moção Projeto de Lei nº 044/11 que “Autoriza o 
ao Secretário Municipal de Saúde, suplementar a subvenção da Sociedade foram aprovados por unanimidade (9 de Pesar 060/11, pelo falecimento da Poder Executivo a suplementar a 
solicitando uma relação dos médicos e os Ubaense de Artes e Ofícios, e contém votos). Primeira discussão e votação das Senhora Maria das Graças Poggiali subvenção da Sociedade Ubaense de Artes 
seus respectivos horários de atendimento outras disposições”.  O Projeto de Lei seguintes matérias: 1) Projeto de Lei nº Gasparoni Araujo Gastucci, ocorrido e Ofícios, e contém outras disposições”. O 
na FHEMIG e no Município; 3) recebeu parecer favorável da Comissão de 039/11 que “Autoriza o Poder Executivo a recentemente; 3) Projeto de Lei 049/11, Projeto de Lei  foi  aprovado por 
Representação 056/11, à ENERGISA, Legislação, Justiça e Redação Final. conceder subvenção social à Associação que “ Declara de Uti l idade Públ ica unanimidade (9 votos). Todas as 
sol icitando i luminação pública, nas Passa-se à leitura de proposições dos Srs. dos Empregados no Comércio de Ubá, e Municipal, a Comunidade Terapêutica proposições foram aprovadas por 
proximidades da Igrejinha dos Mendes, Vereadores: Vereador Dalmo José Coelho: contém outras disposições”. 2) Projeto de Novo Amanhecer, com sede nesta cidade”. unanimidade (9 votos). Leitura da ordem 
próximo ao Aeroporto, a pedido do Padre 1) Requerimento 151/11, ao Secretário Lei nº 040/11 que “Autoriza o Poder Vereador Maurício Valadão Reimão de do dia da próxima reunião ordinária. A Srª. 
Joel e de toda a Comunidade. Vereador Municipal de Saúde, solicitando mais Executivo a suplementar os recursos Melo: 1) Requerimento 161/11, ao Presidente agradece a presença de todos e 
José Roberto Reis Fi lguei ras: 1) enfermeiros para o Posto de Saúde do destinados às Unidades Executoras do Prefeito, solicitando reforma de uma ponte declara encerrada esta sessão.
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