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Legislativo e Executivo entregam Comenda
Ary Barroso e Título de Personalidade do Ano

Os agraciados receberam Comendas e Título em Sessão Solene realizada no plenário da Câmara no dia 12/11

Legislativo solicita abertura
de mais um Cartório de Registro
de Imóveis na cidade

Através da Lei nº 422/1993 o
município de Ubá institui a
“Comenda Ary Barroso” na
cidade. A honraria é conferida a
personalidades que se destacam
no âmbito cultural, econômico,
artístico, social, profissional
e/ou administrativo.
A iniciativa da homenagem é
dos vereadores, devendo cada
projeto conter no mínimo cinco
assinaturas de edis, que não
poderão assinar mais de três
indicações no ano. As comendas
foram entregues em Sessão
Solene do Legislativo, realizada
no plenário da Câmara no dia 12
de novembro.
Este ano os agraciados foram:
Antônio Célio Pinto
(empresário); Sub-Tenente do
Exército, David Costa;
Professor Joaquim Carlos de
Souza; Desembargador José
Altivo Brandão Teixeira;
Pereira da Viola (músico) e
Túlio César de Lucca Pereira
(advogado).
O homenageado como
Personalidade do Ano foi o ator
ubaense Mauro Pereira de
Mendonça.
Pág 03

Câmara aprova legislação
municipal sobre serviços
de mototáxi e motoentrega

Pág 02 Os vereadores aprovaram em
dupla votação durante as
Vereador pede melhorias para
reuniões ordinárias dos dias 17
os bairros Bonsucesso e Schiavon e 24 de outubro o Projeto de Lei
nº 43/11, que “Institui no
Pág 02 Município de Ubá o Serviço de
Transporte Individual de
Cultura na pauta da Câmara
Passageiros e o Serviço de
Pág 02 Entrega de Mercadorias em
Motocicletas e dá outras
providências”.
Criação do Conselho Municipal
A regulamentação vinha sendo
discutida em Ubá desde 2010,
de Políticas sobre Drogas é
após a publicação no Diário
Oficial da União das resoluções
aprovada na Câmara
Pág 04 nº 350 e nº 356, do Conselho
Nacional de Trânsito –
Contran.
A primeira institui
Vereadores aprovam
curso especializado obrigatório
reestruturação do
destinado a profissionais em
transporte
de passageiros
Programa Ubá Legal
(mototaxista)
e em entrega de
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mercadorias (motofretista) que
exerçam atividades remuneradas
na condução de motocicletas e
motonetas. Publicada em
18/06/10, entrou em vigor 180
dias depois.

Já a Resolução nº 356, que
estabelece requisitos mínimos de
segurança para este tipo de
transporte passou a produzir seus
efeitos em 03/08/11.
Pág 05

O Projeto de Lei foi aprovado por unanimidade em dupla votação em outubro
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Durante a reunião ordinária do
dia 07/11, os vereadores de Ubá
aprovaram por unanimidade a
Representação nº 87/11, de
autoria do vereador Vinícius
Samôr (PT).
A proposição solicitou o envio de
correspondência à Assembleia
Legislativa do Estado de Minas
Gerais, bem como ao Tribunal de
Justiça do Estado para que seja
providenciada a abertura de mais
um cartório de Registro de
Imóveis, Títulos e Documentos
no município de Ubá para prestar
melhores serviços aos cidadãos.

O autor da representação
explicou que Ubá já ultrapassou
os 100 mil habitantes e sua
influência abrange uma região
com mais cerca de 300 mil num
raio de 50 km.
“O fato de possuirmos apenas um
cartório de registro de Imóveis,
Títulos e Documentos gera
diversos transtornos, além do
ineficiente serviço prestado, as
diversas reclamações de atrasos,
taxas abusivas e outras
irregularidades de
procedimentos”, justificou
Vinícius Samôr.

Em destaque, o vereador Vinícius Samôr, autor da proposição.

CâmaraM unicipal deU bá
Expediente

Vereador pede melhorias
para os bairros
Bonsucesso e Schiavon
Através do Requerimento nº
222/11, aprovado por
unanimidade durante a reunião
ordinária do dia 07/11, o
vereador Jorge Gervásio
(PV)(foto) solicitou ao
Executivo várias melhorias para
o Bairro Bonsucesso, conhecido
como Córrego dos Braguinhas.
Jorge pediu a fiscalização de um
frigorífico situado no local, no
qual os procedimentos de abate,
segundo o vereador, estão
poluindo o lençol freático da
região, devido ao uso excessivo
de produtos químicos, o que
causa graves danos ambientais e
à saúde dos moradores.
Além disso, o vereador solicitou
a realização de coleta de lixo no
referido bairro, bem como
pavimentação e iluminação
pública das ruas, e construção
de redes de saneamento.
Anexado à proposição, Jorge
encaminhou um abaixoassinado dos moradores locais
com as citadas reivindicações.
O pedido reitera indicação de
2010, de mesma autoria e
assinada por todos os edis.

O Legislativo

Avenida, principalmente nas
proximidades do “Grupo da
Vila”; a construção de um
quebra-molas em frente a um
supermercado situado no local;
e a colocação de contêineres
para lixo em toda a Avenida,
para melhor conservação e
higienização da mesma.

Cultura na pauta da Câmara

Duas proposições visando
incentivar o desenvolvimento
cultural do município de Ubá
Jornalista Responsável:
Gisele
Caires
Fernandes
f
oram apresentadas pelo
Presidente:
(JP 11.863/MG)
vereador Vinícius Samôr (PT)
Rosângela Maria Alfenas de
giselecaires@camarauba.mg.gov.br
em outubro e aprovadas por
Andrade (PSDB)
rosangelaalfenas@camarauba.mg.gov.br
Redação, Edição e
unanimidade pelos demais
Diagramação:
vereadores.
1º Vice - Presidente:
Gisele Caires Fernandes
Na Representação nº 82/11, de
Paulo César Raymundo (DEM)
(JP 11.863/MG)
paulo.pc@camarauba.mg.gov.br
24/10, o edil solicitou o envio
de correspondência à Secretaria
Revisão:
1º Secretário:
Norma
Sueli
Pereira
Nascimento
de
Estado de Educação de
Carlos da Silva Rufato (PSDB)
norma.legislativo@camarauba.mg.gov.br
carlos.rufato@camarauba.mg.gov.br
Minas Gerais para que fosse
analisada
a possibilidade de
2º Secretário:
Fotos:
instalação de uma unidade do
Luiz Alberto Gravina (PMDB)
Martim A. C. Barbosa
lagravina@camarauba.mg.gov.br
Conservatório Estadual de
Projeto Gráfico:
Música em Ubá.
Diretora Geral:
Martim A. C. Barbosa
Vinícius
destacou que os
Maria Letícia M. Maciel
leticia.diretora@camarauba.mg.gov.br
conservatórios estaduais de
Impressão:
Ideale Empresa Gráfica Ltda. ME música realizam verdadeira
Assessoria Jurídica:
(Gráfica Impacto)
revolução cultural nas
Cristiana Janaína B. J. dos Santos
CNPJ: 08.380.555/0001-18
(OAB/MG 110.021)
localidades onde estão
cristiana.juridico@camarauba.mg.gov.br
instalados. “A cidade de Ubá,
Tiragem:
onde
a música está embutida na
Assessoria de Comunicação
2000 exemplares
Martim A. C. Barbosa
identidade de sua população,
Quinzenal
(JP 10.040/MG)
sendo
berço de Ary Barroso e de
imprensa@camarauba.mg.gov.br
E-mail:
tantos outros grandes músicos,
jornalismo@camarauba.mg.gov.br
Endereço:
sonha há muitos anos em
Rua Santa Cruz, 301
Site:
conquistar
uma escola musical
Ubá - Minas Gerais
www.camarauba.mg.gov.br
de qualidade, onde
independentemente
da renda e
Telefone:
Twitter:
(32)3539-5000 (PABX)
classe social, seria oferecido o
www.twitter.com/camara_uba
aprendizado musical gratuito a
crianças, jovens e adultos”,
Mesa diretora - Biênio
2011/2012

B e n f e i t o r i a s n a Av e n i d a
Amadeu José Schiavon, no
Bairro Schiavon, também foram
pedidas pelo vereador Jorge. No
Requerimento nº 216/11,
aprovado por unanimidade em
31/10, o edil solicitou ao
Prefeito: a captação de águas
pluviais em toda a extensão da

declarou o vereador.
Vinícius Samôr também citou
para embasar seu pedido a
existência da centenária
Sociedade Musical 22 de Maio,
que conta com uma nova sede,
recém inaugurada, com
infraestrutura capaz de abrigar
uma unidade do conservatório,
além da conquista recente de
diversos instrumentos
musicais, através do Governo
Federal.
E concluiu: “com tudo isso, a
parceria com o Governo do
Estado estaria amplamente
avançada, devido a já
possuirmos um imóvel com
totais condições de receber
imediatamente as aulas de
música, e de também já
contarmos com todos os
instrumentos necessários”.
Outro pedido relacionado à
cultura em Ubá foi apresentado
pelo vereador Vinícius através
do Requerimento nº 220/11,
aprovado em 31/10. Nele, o edil
solicitou ao Poder Executivo a
atualização e a regulamentação
da Lei Municipal de Incentivo à
Cultura, como a criação do
Fundo Municipal de Cultura.
O vereador explicou que no ano

Foto: Google.com

Legislativo solicita
abertura de mais um
Cartório de Registro
de Imóveis na cidade

de 2000, o município de Ubá
aprovou a Lei nº 3004, que
“dispõe sobre o incentivo fiscal
para a realização de projetos
culturais, no âmbito do
Município, e dá outras
providências”. Com isso, a
cidade criou um importante
mecanismo para a produção
cultural dos grupos e artistas
locais. Porém, segundo
Vinícius Samôr, ainda em 2000,
a consolidação da Lei foi
inviabilizada por não criar um
Fundo Municipal de Cultura e
sim uma Comissão Municipal
de Cultura, o que gerou diversos
transtornos. Assim, desde o ano
seguinte de sua edição, a Lei foi
aplicada apenas uma vez e sem
cumprir sua potencialidade.
Por isso, “é preciso atualizar a
legislação municipal, de forma
a torná-la semelhante às Leis de
Incentivo à Cultura que estão
dando certo, como a da cidade
de Cataguases, e criar o Fundo
Municipal de Cultura, como o
de Caratinga, para viabilizar a
captação de recursos por parte
dos grupos e artistas da cidade,
incentivando e promovendo
nossa cultura”, finalizou o
vereador.
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D estaque

Legislativo e Executivo entregam Comenda
Ary Barroso e Título de Personalidade do Ano
Através da Lei nº 422/1993 o
município de Ubá institui a
“Comenda Ary Barroso” na
cidade. A honraria é conferida a
personalidades que se destacam
no âmbito cultural, econômico,
artístico, social, profissional
e/ou administrativo.
A iniciativa da homenagem é
dos vereadores, devendo cada
projeto conter no mínimo cinco
assinaturas de edis, que não
poderão assinar mais de três
indicações no ano. As comendas
foram entregues em Sessão
Solene do Legislativo, realizada
no plenário da Câmara no dia 12
de novembro.

Este ano os agraciados foram:
Antônio Célio Pinto (empresário)
(1); Sub-Tenente do Exército, David
Costa (2); Professor Joaquim Carlos
de Souza (3); Desembargador José
Altivo Brandão Teixeira (4); Pereira
da Viola (músico) (5) e Túlio César
de Lucca Pereira (advogado) (6).
O Título de Personalidade Ubaense
foi instituído e regulamentado pela
Lei 3099/2001, lei esta que também
trata da concessão dos Títulos de
Cidadania Honorária de Ubá,
entregues no mês de outubro.
A honraria é oferecida ao cidadão
que se destacou, ao longo do ano,
pelos relevantes serviços prestados
e em virtude de seu devotamento e

1

4

amor às causas cívicas e sociais
de nossa comunidade.
Em 2011, o homenageado como
Personalidade do Ano foi o ator
ubaense Mauro Pereira de
Mendonça.
Estiveram presentes à Sessão
várias autoridades, entre elas o
Prefeito Municipal, Vadinho
Baião, e os vereadores:
Rosângela Alfenas (PSDB),
Paulo César Raymundo (DEM),
Carlos Rufato (PSDB), Dalmo
Coelho (PT), Jorge Gervásio
(PV), José Roberto Reis
Filgueiras (PT), Luiz Alberto
Gravina (PMDB) e Vinicius
Samôr de Lacerda (PT).

Destaque para a presença do ator Mauro Mendonça, Personalidade Ubaense do Ano de 2011.
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N otas
Audiência Pública
da Aneel
Está aberta até o dia 9 de
dezembro a Audiência
Pública nº 49/2011 da
Agência Nacional de
Energia Elétrica (Aneel)
para discutir o Artigo 218 da
Resolução Normativa
414/2010, que trata da
transferência aos
municípios dos ativos da
iluminação pública. Os
interessados em contribuir
com o processo de
aprimoramento do Artigo
218 podem enviar as
propostas pelo e-mail:
ap049_2011art218@aneel.
gov.br

Homenagem ao
Procon - Ubá
Os vereadores ubaenses
assinaram uma Moção de
Congratulações e
Aplausos, de iniciativa do
vereador Darci Pires da
Silva (PSC), que
homenageia o Procon de
Ubá, na pessoa da
Secretária Executiva do
órgão, Tainah Marazzo,
pelo brilhante trabalho que
vem sendo realizado no
município, bem como pela
realização do Primeiro
Encontro sobre a
Importância do Procon.

Apoio à Parada Gay
Em outubro o vereador
Jorge Gervásio apresentou
o Requerimento nº 190/11
solicitando informações ao
Poder Executivo sobre
suposto apoio que a
Prefeitura teria dado ao
evento intitulado “Primeira
Parada Gay de Ubá”,
realizado no mesmo mês. O
vereador perguntou qual o
valor doado pelo Poder
Público Municipal, para
qual entidade foi a doação e
se esta entidade era
regularizada.
A Prefeitura respondeu aos
questionamentos em ofício
afirmando “que não fez
qualquer tipo de doação
para a realização do evento
denominado 'Parada Gay
de Ubá', diferentemente do
que foi noticiado pela
imprensa, sem nenhuma
informação colhida junto a
esta administração”.
Quanto às demais
perguntas, declarou que,
não havendo doação, não
haveria o que comentar.

Criação do Conselho Municipal de
Políticas sobre Drogas é
aprovada na Câmara
O projeto de Lei nº 55/11, que
“cria o Conselho Municipal de
Políticas Sobre Drogas – Comad
– , institui o Fundo Municipal
Antidrogas – FMAD – e dá
outras providências”, foi
aprovado pelo vereadores em
duas votações realizadas nos dias
17 e 24 de outubro.
Em maio deste ano, o vereador
Vinícius Samôr (PT) apresentou
a Indicação nº 147/11, aprovada
por unanimidade, pela qual
solicitou ao Prefeito que
remetesse à Câmara um projeto
de lei para a criação do Comad,
em atendimento à solicitação da
Secretaria Municipal de Saúde.
Na ocasião, Vinícius ressaltou
que o consumo de drogas é um
dos mais graves problemas
mundiais da atualidade, situação
esta que requer mobilização, não
só governamental como de toda a
população, no sentido de
enfrentá-la.
“Vivemos um momento em que
o Conselho Nacional Antidrogas
(Conad), a Secretaria Nacional
Antidrogas (Senad) e os
Conselhos Estaduais Antidrogas
(Conens), mediante sua atuação
integrada, vêm desenvolvendo
importante trabalho nas esferas
federal e estadual, direcionado
para o estabelecimento da causa
antidrogas”, destacou Vinícius
Samôr.
O vereador enfatizou, ainda, que
Ubá deve integrar-se na ação
conjunta e articulada de todos os

órgãos federais, estaduais e
municipais que compõem o
Sistema Nacional Antidrogas.
Ele afirmou que o município
deve organizar seus esforços e
iniciativas visando beneficiar a
comunidade através de ações
referentes à prevenção do uso de
drogas, além de tratamento,
recuperação e reinserção social
de indivíduos que apresentem
transtornos decorrentes da
dependência química.
Após a aprovação na Câmara, o
PL nº 55/11 converteu-se na Lei
nº 4013/11, sancionada pelo
Poder Executivo em 26/10/11.
O recém-criado Conselho
Municipal de Políticas Sobre
Drogas é um órgão deliberativo,

consultivo e de assessoramento,
integrante da Política Nacional
de Combate ás Drogas,
destinado ao pleno
desenvolvimento de ações
referentes à redução da demanda
de substâncias químicas
entorpecentes.
De acordo com a Lei nº 4013/11,
caberá ao Comad articular as
atividades das instituições e
entidades municipais
responsáveis pelo
desenvolvimento das ações
descritas acima, bem como dos
movimentos comunitários
organizados e representações
das instituições federais e
estaduais existentes no
município, dispostas a cooperar

Foto: Mário César
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com o esforço municipal.
O Comad será composto por no
máximo 20 membros, sendo eles
representantes dos Poderes
Públicos Municipais, do Sistema
de Defesa Social e de entidades
da Sociedade Civil organizada.
Tais membros e seus respectivos
suplentes serão nomeados por
ato do Prefeito Municipal, após
serem indicados pelos órgãos
que representam.
Os conselheiros, cujas
nomeações serão publicadas no
Jornal Atos Oficiais do
Município de Ubá, terão
mandato de dois anos, permitida
a sua recondução, e não farão jus
a nenhuma remuneração, sendo
seus serviços considerados de
relevante interesse público.

Vereadores aprovam reestruturação
do Programa Ubá Legal
Após discussão na Câmara, o
Projeto de Lei nº 59/11, que
“reestrutura o Programa Ubá
Legal para a regularização de
parcelamento, do uso e
ocupação do solo e das
edificações que especifica e dá
outras providências”, foi
aprovado em votação final no
dia 07/11 pelos vereadores
ubaenses.
Conforme a mensagem do
Poder Executivo que
encaminhou o projeto, o Plano
Diretor do Município de Ubá,
aprovado em janeiro de 2008,
não oferece respostas para
décadas de ocupação
desordenada, sendo que a
medida ora proposta vai ajudar a
regularizar situações para as
quais o Plano não ofereceu
soluções.

A Prefeitura explicou que com a
reestruturação será possível
enfrentar situações relativas aos
recuos e ao uso do imóvel,
situações estas absorvidas
harmonicamente pelos
munícipes. Também serão
solucionados os casos em que os
projetos, mesmo aprovados,
foram modificados à revelia, por
falta de fiscalização municipal e
acompanhamento profissional
efetivo e acabaram tornando-se
ilegais.
Imóveis serão retirados da
clandestinidade, pois uma vez
regularizada a edificação ou o
uso instalado, o proprietário
pode registrar sua casa, ter
legalizado o funcionamento da
atividade comercial, ter acesso a
financiamentos para reformar o
imóvel ou comercializá-lo. Além

disso, a medida será solução para
a evasão fiscal e renúncia de
receitas.
A regularização fundiária
também é tratada nesta
reestruturação do Programa Ubá
Legal. Segundo a Prefeitura,
loteamentos irregulares,
densamente ocupados, vêm ao
longo dos anos recebendo a
infraestrutura necessária pelo
Poder Público.
Esta situação acaba beneficiando
o loteador ou seus sucessores que
deixaram de cumprir sua
obrigação onerando os cofres
públicos.
Para minimizar este custo, o
programa propõe que no
parcelamento em que haja área
remanescente em nome do
vendedor ou empreendedor, cujo
valor comercial corresponda ao

valor da infraestrutura realizada
ou que venha a ser realizada pelo
Município no imóvel, esta
deverá ser cedida para o
patrimônio da Municipalidade e
poderá ser utilizada para
implantar equipamentos
comunitários, programas
habitacionais destinados a
famílias de baixo poder
aquisitivo ou ser leiloada.
A nova Lei também revoga o
dispositivo que reduzia em 50%
as taxas decorrentes da
regularização. Isso porque as
pessoas que se enquadrarem no
programa já serão beneficiadas
com a oportunidade de
regularizar os seus
empreendimentos, sendo
desnecessário instituir benefício
adicional com a redução de
taxas.
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Câmara aprova legislação
municipal sobre serviços
de mototáxi e motoentrega
Os vereadores aprovaram em
dupla votação durante as
reuniões ordinárias dos dias 17
e 24 de outubro o Projeto de Lei
nº 43/11, que “Institui no
Município de Ubá o Serviço de
Transporte Individual de
Passageiros e o Serviço de
Entrega de Mercadorias em
Motocicletas e dá outras
providências”.
A regulamentação vinha sendo
discutida em Ubá desde 2010,
após a publicação no Diário
Oficial da União das resoluções
nº 350 e nº 356, do Conselho
N a c i o n a l d e Tr â n s i t o –
Contran. A primeira institui
curso especializado obrigatório
destinado a profissionais em
transporte de passageiros
(mototaxista) e em entrega de
mercadorias (motofretista) que
exerçam atividades
remuneradas na condução de
motocicletas e motonetas.
Publicada em 18/06/10, entrou
em vigor 180 dias depois.
Já a Resolução nº 356, que
estabelece requisitos mínimos
de segurança para o transporte
remunerado de passageiros
( m o t o t á x i ) e d e c a rg a s
(motofrete) em motocicleta e
motoneta, e prevê, entre outros,
a obrigatoriedade da realização
de curso especializado, do uso
de colete de segurança e a idade
mínima de 21 anos para o
exercício da atividade, passou a
produzir seus efeitos em
03/08/11, um ano após a data de
sua publicação.
Em outubro de 2010, por
solicitação do vereador Paulo
César Raymundo, realizou-se
na Câmara uma reunião entre
vereadores, mototaxistas,
representantes do Poder
Executivo, além de policiais
militares, bombeiros, e
representantes da Cooperativa
d e M o t o t á x i s e
Motoentregadores de Ubá, para

discutir a regulamentação do
exercício das atividades dos
mototaxistas pelo município.
O tema foi amplamente
discutido com base nas
resoluções do Contran citadas
acima, bem como na Lei nº
12009/09, que regulamenta o
exercício das atividades dos
profissionais em transporte de
passageiros (mototaxistas) e
dos profissionais em entrega de
mercadorias ou em serviço
comunitário de rua com o uso
de motocicleta, (motoboys).
De acordo com a legislação
federal, a decisão de instituir
obrigatoriedade de curso
especializado levou em
consideração a importância de
garantir aos motociclistas
profissionais a aquisição de
conhecimentos, a padronização
de ações e, consequentemente,
atitudes de segurança no
trânsito.
Para fazer o curso o
profissional terá que ter, no
mínimo, 21 anos e estar
habilitado há pelo menos dois
anos na categoria “A”. Não
pode estar cumprindo pena de
suspensão do direito de dirigir,
cassação da CNH decorrente de
crime de trânsito, bem como

estar impedido judicialmente
de exercer seus direitos.
Ao encaminhar o Projeto de Lei
nº 43/11 à Câmara, o Poder
Executivo ubaense explicou
que no atual quadro legislativo,
o Município pode regulamentar
o serviço de mototáxi em seu
território, no exercício de sua
competência para legislar sobre
interesse local e sobre serviços
públicos inseridos em suas
atribuições.
De acordo com a mensagem do
Executivo, o aprofundamento
da discussão sobre a
regulamentação é possível
desde o dia 18//06/10, data em
que foi publicada a Resolução
nº 350 do Contran, que
regulamenta a Lei nº
12.009/09. Juntos, os dois
dispositivos disciplinam o
exercício das atividades dos
profissionais em transporte de
passageiros, “mototaxista” e
“motoboy”, além de dispor
sobre as regras de segurança
dos serviços de transporte em
motocicletas e motonetas
(motofrete).
Desse modo, explicou a
Prefeitura, abriu-se a
possibilidade de
regulamentação de tal

atividade profissional,
oportunizando-se ao poder
público municipal os meios
necessários para fiscalizar e
exigir que somente aqueles
capacitados possam transportar
passageiros.
A regulamentação do serviço
vem reconhecer uma categoria
que há muito tempo existe no
município, ganhando o seu
sustento com decência e
honestidade, além de garantir
que a população seja atendida
por pessoas capacitadas e
preparadas para o transporte.
Com uma emenda suprimindo
o artigo 16 do Projeto original,
após discussão, a matéria foi
aprovada pela Câmara de
Vereadores e sancionada pelo
Prefeito, convertendo-se na Lei
nº 4021/11, publicada em
31/10/11, que entra em vigor 30
dias após sua publicação.
De acordo com a referida Lei, a
exploração do serviço de
mototáxi e de motoentrega será
executada por profissionais
autônomos mediante
p er mis s ão o u co n ces s ão
outorgada pelo Município, de
conformidade com os
interesses e as necessidades da
população.
A outorga será precedida de
processo licitatório, na
modalidade concorrência
pública, cujos vencedores terão
exclusividade pelo prazo de
oito anos, prorrogáveis,
conforme perímetros de
atuação a serem definidos em
regulamento. Os critérios de
julgamento das propostas serão
especificados no edital de
licitação.
A Lei nº 4021/11 pode ser
consultada através do link
“Legislação Municipal”
constante no site da Câmara
Municipal de Ubá
(www.camarauba.mg.gov.br).

N otas
Denúncia à
Empresa D&L
Após reunião realizada na
Câmara no dia 10/10, em que o
Secretário Municipal de
Administrção, Agenor
Marques Sereno Neto,
denunciou a Empresa D&L
Recursos Humanos por várias
irregularidades trabalhistas, o
vereador Maurício Valadão
(PTB) solicitou, através do
Requerimento nº 204/11, de
17/10, providências urgentes
ao Departamento de Polícia
Federal de Juiz de Fora para
investigar e apurar o caso.

Consumo de água
da população ubaense
Em resposta à solicitação do
vereador Maurício Valadão
(PTB), contida na
Representação nº 78/11, de
10/10, a Copasa encaminhou
ofício à Câmara informando
que: 15.980 residências de Ubá
pagam faturas de consumo de
água com valor inferior a 20
reais; 6.961 têm faturas com
valor entre 20 e 40 reais; 3.495
imóveis residenciais pagam de
40 a 60 reais; e 2.799 têm
faturas de valor superior a 60
reais. Os dados demonstram
que em mais da metade dos
imóveis residenciais de Ubá o
consumo de água é quase
mínimo.

Saúde em Ubari
A Secretaria Municipal de
Saúde respondeu ao
Requerimento nº 188/11, de
autoria do vereador Dalmo
Coelho, no qual este solicitou
que mais Técnicos de
Enfermagem atendessem na
Unidade de Saúde de Apoio
Rural de Ubari. Em ofício, a
Secretaria informou que
atualmente não possui
profissionais dessa área em seu
quadro de funcionários
disponíveis para trabalhar no
distrito, além da servidora que
já atende no local. No entanto,
está em estudo a viabilidade da
solicitação do vereador Dalmo
ser atendida após o Concurso
Público em 2012.

j ornal ismo@camarauba. mg. gov. br
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Proposições
Proposições da reunião do dia
26/09/2011
Vereador Carlos da Silva Rufato
Representação 070/11, às Empresas
de Telefonia Vivo e Claro, solicitando
estudos com o intuito de instalar
torres para a prestação de seus
serviços nos Bairro Pires da Luz e
Ligação.
Vereador Dalmo José Coelho –
Dalmo Cabeleireiro
Indicação 225/11, ao Prefeito,
indicando-lhe a necessidade de
desvincular o Torneio Leiteiro de
Ubari de outras festividades, bem
como realizá-lo sempre no mês de
abril;
Requerimento 178/11, ao Prefeito,
solicitando a construção de um Poço
Artesiano no Distrito de Ubari,
reiterando a Indicação 222/09 de
mesma autoria, bem como o
Requerimento 184/09 de autoria de
todos os Vereadores;
Requerimento 181/11, ao Prefeito,
solicitando asfaltamento no trecho
que liga o Bairro Pires da Luz ao
Distrito de Miragaia, reiterando o
Requerimento 118/09 de mesma
autoria, bem como o Requerimento
007/09 de autoria do Vereador Luiz
Alberto Gravina;
Moção de Congratulações e Aplausos
072/09, ao casal Dodora e José
Teotônio, pelo transcurso de suas
Bodas de Ouro, celebradas no último
dia 24 de setembro.
Vereador Darci Pires da Silva –
Pastor Darci
Indicação 226/11, ao Prefeito,
solicitando calçamento para a Rua
José Paulino Carioca, de
aproximadamente 60 metros, no
Bairro Peluso, a pedido dos
moradores;
Indicação 227/11, ao Prefeito,
solicitando a construção de redes para
captação de águas pluviais na
Avenida Manoel Casal, Bairro Vila
Casal, a pedido dos moradores;
Vereador Jorge Custódio Gervásio
– Jorge da Kombi
Indicação 228/11, ao Prefeito,
solicitando containers de lixo para o
Bairro Mangueira Rural;
Indicação 229/11, ao Prefeito,
solicitando calçamento da Rua
Wilson Campos, Bairro Mangueira
Rural, de aproximadamente 100
metros, a pedido dos moradores;
Requerimento 184/11, ao Prefeito,
solicitando informações e
providências ante a paralisação da
obra de redes de captação de águas no
Bairro Mangueira Rural.
Vereador Luiz Alberto Gravina
Indicação 230/11, ao Prefeito,
solicitando a construção de uma
passarela para travessia de pedestres
em alto relevo em frente à Drogaria
Carla, na Rua Cel. Carlos Brandão,
Centro;
Indicação 231/11, ao Prefeito,
solicitando a construção de uma
passarela para travessia de pedestres
em alto relevo em frente ao número
138 da Rua José Campomizzi,
Centro;
Representação 071/11, à Empresa
OI/TELEMAR, solicitando a
instalação de um Telefone Público
(Orelhão) ao lado da Empresa
DIMETAL, para a comunidade do
Campo de Viação.
Vereador Mauricio Valadão
Reimão de Melo – Doutor Valadão
Indicação 232/11, ao Prefeito,
solicitando que introduza na área da
saúde, uma rede informatizada
ligando a Secretaria Municipal de

Saúde, Policlínica Regional e as
Unidades Básicas de Saúde, sistema
conhecido como SIGA SAÚDE;
Requerimento 185/11, ao Prefeito,
solicitando informações referentes ao
Ofício 814 TR-MI/SECEX, enviado à
Câmara pelo Ministério da Integração
Nacional referente ao Repasse de R$
1.100.000,00 para a realização de
diversas obras no município;
Representação 072/11, ao Prefeito,
protestando contra o salário dos
médicos previsto no Edital do
Concurso Público da Prefeitura
Municipal de Ubá.
Vereador Paulo César Raymundo
Indicação 233/11, ao prefeito,
solicitando um quebra-molas bem
como uma faixa para travessia de
pedestres, respectivamente, 30
metros antes e em frente à Escola
Municipal Governador Ozanan
Coelho, na Praça Francisco Parma,
Bairro Industrial (Coparma).
Vereador Vinícius Samôr de
Lacerda
Requerimento 186/11, ao Prefeito,
solicitando o envio à Câmara de um
Projeto de Lei, visando proibir o
tráfego de caminhões pesados no
centro de Ubá;
Requerimento 187/11, à Mesa
Diretora, solicitando a realização de
uma Audiência Pública com a
presença de autoridades da área, para
discutir o Plano de Gestão dos
Serviços de Abastecimento de água
Potável e Esgotamento Sanitário do
Município de Ubá.
Proposições da Reunião do dia
03/10/2011
Vereador Carlos da Silva Rufato
Representação 073/11, ao Gerente de
Operações Oeste da Energisa,
solicitando a retirada do poste de
iluminação pública da propriedade
que menciona, na Rodovia Ubá
Guidoval, transferindo-o no sentido à
Rodovia;
Moção de Pesar 073/11, pelo
falecimento da Senhora Rosa Maria
Martins Pereira, ocorrido
recentemente.
Vereador Dalmo José Coelho –
Dalmo Cabeleireiro
Indicação 234/11, ao Prefeito,
solicitando asfaltamento do trecho
que menciona, na Rua Transversal à
Avenida Juscelino Kubitschek,
sentido à Pedra Redonda, bem como a
reforma da ponte lá existente, com a
colocação de corrimãos para maior
segurança;
Requerimento 188/11, ao Prefeito e
ao Secretário Municipal de Saúde,
solicitando mais Técnicos de
Enfermagem para o atendimento no
Posto de Saúde do Distrito de Ubari;
Representação 074/11, ao Deputado
Federal Padre João, solicitando apoio
para aquisição de uma ambulância
para atender o Distrito de Ubari,
carente deste serviço.
Vereador Darci Pires da Silva –
Pastor Darci
Indicação 235/11, ao Prefeito,
solicitando complemento dos
canteiros da Av. Senador Levindo
Coelho;
Indicação 236/11, ao Prefeito,
solicitando a realização da coleta de
lixo na Rua Bruxelas, a pedido dos
moradores;
Requerimento 189/11, ao Prefeito,
solicitando a construção de rede de
esgoto e calçamento para a Rua João
Sperandio, numa extensão de 300
metros, reiterando a Indicação 209/11
de autoria do Vereador Luiz Alberto
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Gravina;
Moção de Pesar 074/11, pelo
falecimento do Pastor Pedro
Theodoro da Silva, ocorrido
recentemente;
Moção de Congratulações e Aplausos
075/11, ao Pastor Pedro Rodrigues
pelo transcurso de seu natalício.
Vereador Jorge Custódio Gervásio
– Jorge da Kombi
Requerimento 190/11, ao Prefeito,
solicitando informações sobre o valor
doado pelo poder público e sobre a
situação da entidade responsável pela
realização da Primeira Parada Gay de
Ubá;
Requerimento 192/11, ao Prefeito,
solicitando a relação dos Cargos
Comissionados e das pessoas
nomeadas para estes cargos, no
Executivo Municipal.
Moção de Congratulações e Aplausos
076/11, à Igreja Metodista em Ubá,
pelo transcurso de seus 120 anos de
criação e funcionamento.
Vereador José Roberto Reis
Filgueiras – Zé Roberto do Móveis
Bettio
Indicação 238/11, ao prefeito,
solicitando a construção de dois
quebra-molas na Rua José
Campomizzi Filho, Bairro Altair
Rocha;
Indicação 239/11, ao Prefeito,
solicitando a notificação dos
proprietários de terrenos sem área
construída, para que tomem
providências ante ao desleixo de suas
propriedades, no Bairro Altair Rocha;
Indicação 240/11, ao Prefeito, para
que interceda junto à ENERGISA,
visando promover a colocação de
duas luminárias na Praça Rosalina
Maria Nunes Pereira, Bairro Altair
Rocha;
Indicação 241/11, ao Prefeito,
solicitando rampas de acesso nos
locais que menciona, na Avenida
Comendador Jacinto Soares de Souza
Lima;
Indicação 242/11, ao Prefeito,
solicitando a construção de uma
calçada para pedestres na Avenida Dr.
Ângelo Porto, com início no Bairro
Palmeiras;
Indicação 243/11, ao Prefeito,
solicitando a construção de uma
Praça na Avenida Dr. Ângelo Porto,
com início no Bairro Palmeiras.
Vereador Luiz Alberto Gravina
Moção de Congratulações e Aplausos
077/11, ao Senhor Dr. Cléber Lima da
Silva, pela brilhante trajetória de vida
pública e relevantes serviços
prestados.
Vereador Vinícius Samôr de
Lacerda
Representação 075/11, ao Chefe do
Subdistrito da OI/TELEMAR,
solicitando a ampliação do serviço
Oi Velox da cidade de Ubá até o
Bairro Pires da Luz;
Representação 076/11, ao Ministério
das Comunicações, solicitando a
inserção da cidade de Ubá, no Plano
Nacional de Banda Larga.
Proposição Englobada - Vários
Vereadores
Projeto de Resolução 002/2011, que
“Dispõe sobre a criação da Comissão
de Ética e do Decoro Parlamentar na
Câmara Municipal de Ubá e dá outras
providências”.
Proposições da reunião do dia
10/10/2011
Vereador Carlos da Silva Rufato
Requerimento 193/11, ao Prefeito,
solicitando quebra-molas em toda
extensão da Avenida Olegário
Maciel, Bairro Industrial,
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especialmente próximo ao
cruzamento com a Rua José
Gualberto de Melo, reiterando a
Indicação 005/11 de mesma autoria;
Moção de Pesar 078/11, pelo recente
falecimento da Senhora Amélia
Ferreira da Silva.
Vereador Dalmo José Coelho –
Dalmo Cabeleireiro
Representação 077/11, ao Gerente da
OI/TELEMAR, solicitando a
ampliação da Central de Canais
Telefônicos do Distrito de Ubari;
Moção de Congratulações e Aplausos
079/11, aos Profissionais da Escola
Estadual Barão do Rio Branco, do
Distrito de Ubari, pelos brilhantes
serviços prestados junto àquela
instituição de ensino.
Vereador Darci Pires da Silva –
Pastor Darci
Indicação 237/11, ao Prefeito,
solicitando o rompimento e a abertura
necessários para dar sequência à Rua
Altivo Romangnoli, até a Rua
principal do Distrito de Miragaia;
Indicação 244/11, ao Prefeito,
solicitando a interseção junto à
ENERGISA, visando promover a
troca de todas as lâmpadas queimadas
da Avenida Padre Arnaldo Jancen, até
o acesso à Barrinha.
Vereador Jorge Custódio Gervásio
– Jorge da Kombi
Requerimento 195/11, ao Prefeito,
solicitando informações acerca da
paralisação das Obras da Praça Guido
Marliere;
Requerimento 196/11, ao Prefeito,
solicitando a retirada do serviço
“Faixa Azul” das proximidades do
Velório Municipal, reiterando
parcialmente o Requerimento 079/11
de autoria do Vereador Carlos da
Silva Rufato.
Vereador José Roberto Reis
Filgueiras – Zé Roberto do Móveis
Bettio
Representação 078/11, ao Gerente
Distrital da COPASA, solicitando
informações sobre o consumo de
água dos ubaenses.
Vereador Mauricio Valadão
Reimão de Melo – Doutor Valadão
Requerimento 197/11, ao Secretário
Municipal de Meio Ambiente,
convidando-o a Comparecer à
Câmara a fim de debater sobre os
critérios que a Secretaria tem adotado
desde sua criação;
Representação 079/11, ao
Comandante do 21º BPMMG,
solicitando a abertura de um Posto
Policial no Distrito de Diamante.
Vereador Vinícius Samôr de
Lacerda
Indicação 245/11, ao Prefeito,
solicitando uma faixa para travessia
de pedestres em frente à nova sede do
Posto de Saúde do Bairro São
Domingos;
Representação 080/11 ao
IFET/Sudeste – Rio Pomba –
solicitando a ampliação de cursos
semi-presenciais para a recém criada
unidade do IFET em Ubá.
Proposições da reunião do dia
17/10/2011
Vereador Carlos da Silva Rufato
Indicação 246/11, ao Prefeito,
solicitando asfaltamento da parte alta
da Rua Gualberto de Melo, num
trecho de aproximadamente 30
metros, no Bairro Industrial;
Requerimento 198/11, ao Prefeito,
solicitando informações e
providências, ante a obra de
contensão dos Barrancos da Rua José
Teixeira de Abreu e Gonçalves Dias,
do Bairro Santa Bernadete;
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Requerimento 199/11, ao Prefeito,
solicitando calçamento da Rua
Alberto Ferreira de Souza, Bairro
Santa Bernadete, reiterando a
Indicação 207/09 de mesma autoria;
Moção de Congratulações e Aplausos
080/11, à Paróquia Nossa Senhora do
Rosário, pela realização e
comemoração da Festa de Nossa
Senhora do Rosário, de 1º a 09 de
outubro;
Moção de Congratulações e Aplausos
081/11, à Paróquia Santa Bernadete,
pela realização e comemoração da
Festa de Nossa Senhora Aparecida, de
03 a 12 de outubro.
Vereador Darci Pires da Silva –
Pastor Darci
Moção de Congratulações e Aplausos
082/11, à Assistente Administrativo
da Câmara Municipal de Ubá Thaís
Bigonha de Carvalho, pelo transcurso
de mais um natalício, ocorrido no
último dia 15 de outubro.
Vereador Jorge Custódio Gervásio
– Jorge da Kombi
Requerimento 200/11, ao Prefeito,
solicitando calçamento da Rua José
Lourenço Sperandio, reiterando a
Indicação 006/11 de mesma autoria, e
para que interceda junto à
ENERGISA no sentido de promover
a troca das lâmpadas queimadas do
mesmo logradouro.
Vereador José Roberto Reis
Filgueiras – Zé Roberto do Móveis
Bettio
Representação 081/11, À Secretaria
de Estado de Ciência, Tecnologia e
Ensino Superior de Minas Gerais,
sugerindo estudos que visem ao
fornecimento de bolsas de estudo
para os estudantes de Medicina que
optarem por se especializar em
Pediatria, na Rede Pública Estadual.
Vereador Luiz Alberto Gravina
Indicação 247/11, ao Prefeito,
solicitando a construção de um bueiro
em frente ao número 64 da Rua
Leopoldina Lopes da Silva (Morro do
Querosene) da Vila Casal, a pedido
dos moradores.
Vereador Mauricio Valadão
Reimão de Melo – Doutor Valadão
Requerimento 201/11, ao
Coordenador da Defesa Civil de Ubá,
solicitando informações sobre a atual
situação do município ante ao início
dos períodos chuvosos.
R e q u e r i m e n t o 2 0 4 / 11 ,
ao
Departamento da Polícia Federal de
Juiz de Fora, Denunciando a Empresa
D&L sobre inadimplementos
trabalhistas.
Vereadora Rosângela Alfenas
Requerimento 202/11, à Mesa
Diretora, solicitando a realização de
uma Sessão Solene, pelo transcurso
dos 40 anos da APAE/UBÁ, a ocorrer
dia 02 de março de 2012.
Vereador Vinícius Samôr de
Lacerda
Requerimento 203/11, à Mesa
Diretora, solicitando o agendamento
de uma Audiência Pública para
apresentação do documentário “O
Veneno está em nossa mesa”,
realizado em parceria com a
subcomissão de agrotóxicos da
Câmara Federal e entidades de
seguridade alimentar.
Proposição Englobada –
Vereadores Carlos da Silva Rufato
e Rosângela Alfenas
Moção de Congratulações e Aplausos
083/11, à APAE/UBÁ, pela aquisição
de um novo ônibus adaptado, através
da Emenda Parlamentar do Deputado
Federal Dr. Eduardo Barbosa, do
PSDB.
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15 de novembro de 2011
Resumo da Ata nº 116, da Sessão
Ordinária da Câmara Municipal de Ubá,
realizada no dia 17 de outubro de 2011.
Presentes todos os Senhores Vereadores. Em
seguida leitura do Protocolo: leitura das
correspondências recebidas. Passa-se para a
leitura de pareceres: 1) Leitura do Projeto de
Lei que “autoriza o Chefe do Poder
Executivo Municipal, a parcelar débito com
o PASEP junto à Receita Federal do Brasil e
dá outras providências.” 2) Leitura do
Projeto de Lei que “declara de Utilidade
Pública Municipal, a Comunidade
Terapêutica Novo Amanhecer, com sede
nesta cidade.” 3) Leitura do Projeto de Lei
que “dispõe sobre a concessão da Comenda
Ary Barroso, ao Dr. Túlio César de Lucca
Pereira.” 4) Leitura do Projeto de Lei que
“dispõe sobre a concessão da Comenda Ary
Barroso, ao Desembargado José Altivo
Brandão Teixeira.” 5) Leitura do Projeto de
Lei que “dispõe sobre a concessão da
Comenda Ary Barroso, ao Empresário
Antônio Célio Pinto.” 6) Leitura do Projeto
de Lei que “dispõe sobre a concessão da
Comenda Ary Barroso, ao Violeiro Pereira
da Viola.” 7) Leitura do Projeto de Lei que
“dispõe sobre a concessão da Comenda Ary
Barroso, ao Sub-Tenente do Exército David
Costa.” 8) Leitura do Projeto de Lei que
“dispõe sobre a concessão da Comenda Ary
Barroso, ao Professor Joaquim Carlos de
Souza.” 9) Leitura do Projeto de Lei que
“autoriza o Poder Executivo a celebrar
Contrato de Concessão de Uso de Bem
Público para a construção de um Restaurante
no Parque Florestal Antenor Moreira
Brum.” Os nove Projetos de Lei receberam
parecer favorável da Comissão de
Legislação, Justiça e Redação Final. Passase à leitura de proposições dos Srs.
Vereadores: Vereador Carlos da Silva
Rufato: 1) Indicação 246/11, ao Prefeito,
solicitando asfaltamento da parte alta da Rua
Gualberto de Melo, num trecho de
aproximadamente 30 metros, no Bairro
Industrial; 2) Requerimento 198/11, ao
Prefeito, solicitando informações e
providências, ante a obra de contensão dos
Barrancos da Rua José Teixeira de Abreu e
Gonçalves Dias, do Bairro Santa Bernadete;
3) Requerimento 199/11, ao Prefeito,
solicitando calçamento da Rua Alberto
Ferreira de Souza, Bairro Santa Bernadete,
reiterando a Indicação 207/09; 4) Moção de
Congratulações e Aplausos 080/11, à
Paróquia Nossa Senhora do Rosário, pela
realização e comemoração da Festa de
Nossa Senhora do Rosário, de 1º a 09 de
outubro; 5) Moção de Congratulações e
Aplausos 081/11, à Paróquia Santa
Bernadete, pela realização e comemoração
da Festa de Nossa Senhora Aparecida, de 03
a 12 de outubro. Vereador Darci Pires da
Silva: 1) Moção de Congratulações e
A p l a u s o s 0 8 2 / 11 , à A s s i s t e n t e
Administrativo da Câmara Municipal de
Ubá Thaís Bigonha de Carvalho, pelo
transcurso de mais um natalício, ocorrido no
último dia 15 de outubro. Vereador Jorge
Custódio Gervásio: 1) Requerimento
200/11, ao Prefeito, solicitando calçamento
da Rua José Lourenço Sperandio, reiterando
a Indicação 006/11, e para que interceda
junto à ENERGISA no sentido de promover
a troca das lâmpadas queimadas do mesmo
logradouro. Vereador José Roberto Reis
Filgueiras: 1) Representação 081/11, à
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia
e Ensino Superior de Minas Gerais,
sugerindo estudos que visem ao
fornecimento de bolsas de estudo para os
estudantes de Medicina que optarem por se
especializar em Pediatria, na Rede Pública
Estadual. Vereador Luiz Alberto Gravina:
1) Indicação 247/11, ao Prefeito, solicitando
a construção de um bueiro em frente ao
número 64 da Rua Leopoldina Lopes da
Silva (Morro do Querosene) da Vila Casal, a
pedido dos moradores. Vereador Mauricio
Valadão Reimão de Melo: 1) Requerimento
201/11, ao Coordenador da Defesa Civil de
Ubá, solicitando informações sobre a atual
situação do município ante ao início dos
períodos chuvosos. 2) Requerimento
204/11, ao Departamento da Polícia Federal
de Juiz de Fora, denunciando a Empresa
D&L sobre inadimplementos trabalhistas.
Vereadora Rosângela Alfenas:
1)
Requerimento 202/11, à Mesa Diretora,
solicitando a realização de uma Sessão
Solene, pelo transcurso dos 40 anos da
APAE/UBÁ, a ocorrer dia 02 de março de
2012. Vereador Vinícius Samôr de Lacerda:
1) Requerimento 203/11, à Mesa Diretora,
solicitando o agendamento de uma

Audiência Pública para apresentação do
documentário “O Veneno está em nossa
mesa”, realizado em parceria com a
subcomissão de agrotóxicos da Câmara
Federal e entidades de seguridade alimentar.
Proposição Englobada – Vereadores Carlos
da Silva Rufato e Rosângela Alfenas: 1)
Moção de Congratulações e Aplausos
083/11, à APAE/UBÁ, pela aquisição de um
novo ônibus adaptado, através da Emenda
Parlamentar do Deputado Federal Dr.
Eduardo Barbosa, do PSDB. Passa-se a
Ordem do Dia: Primeira discussão e votação
das seguintes matérias: 1) Projeto de Lei nº
043/11 que “Institui no Município de Ubá o
Serviço de Transporte Individual de
Passageiros e o Serviço de Entrega de
Mercadorias em Motocicletas e dá outras
providências”. A matéria encontrava-se com
vista concedida ao vereador Paulo César
Raymundo, que devolve o projeto para
votação. Inicialmente é colocada em
discussão a Emenda ao projeto, apresentada
na sessão passada, que suprime o artigo 16 da
presente matéria. A Emenda foi aprovada
por unanimidade (9 votos). Em seguida, o
Projeto de Lei foi aprovado por unanimidade
(9 votos). 2) Projeto de Lei nº 055/11 que
“Cria o Conselho Municipal de Políticas
Sobre Drogas, COMAD, e institui o Fundo
Municipal Antidrogas FAMAD e dá outras
providências”. O Projeto de Lei foi
aprovado por unanimidade (9 votos). 3)
Projeto de Lei nº 056/11 que “Autoriza o
Poder Executivo a transferir novos recursos
financeiros neste exercício, à Sociedade
Beneficente Anália Franco, e contém outras
disposições”. O Projeto de Lei foi aprovado
por unanimidade (9 votos). Todas as
proposições foram aprovadas por
unanimidade (9 votos). Leitura da ordem do
dia das próximas reuniões Extraordinárias e
da próxima reunião ordinária. A Srª.
Presidente agradece a presença de todos e
declara encerrada esta sessão.
Resumo da Ata nº 117, da Sessão
Extraordinária da Câmara Municipal de
Ubá, realizada no dia 19 de outubro de
2011. Ausente o vereador Luiz Alberto
Gravina. Passa-se a Ordem do Dia: Primeira
discussão e votação das seguintes matérias:
1) Projeto de Lei nº 060/11 que “autoriza o
Chefe do Poder Executivo Municipal a
parcelar débito com o PASEP junto à Receita
Federal do Brasil e dá outras providências”.
2) Projeto de Lei nº 062/11 que “autoriza o
Poder Executivo a suplementar subvenção
concedida à Associação Beneficente
Católica, desta cidade”. Os dois Projetos de
Lei foram aprovados por unanimidade (9
votos).
A Srª. presidente agradece a
presença de todos e declara encerrada esta
sessão.
Resumo da Ata nº 118, da Sessão
Extraordinária da Câmara Municipal de
Ubá, realizada no dia 19 de outubro de
2011. Ausente o vereador Luiz Alberto
Gravina. Passa-se a Ordem do Dia:
Discussão e votação final das seguintes
matérias: 1) Projeto de Lei nº 060/11 que
“autoriza o Chefe do Poder Executivo
Municipal a parcelar débito com o PASEP
junto à Receita Federal do Brasil e dá outras
providências”. 2) Projeto de Lei nº 062/11
que “autoriza o Poder Executivo a
suplementar subvenção concedida à
Associação Beneficente Católica, desta
cidade”. Os dois Projetos de Lei foram
aprovados por unanimidade (9 votos). A Srª.
presidente agradece a presença de todos e
declara encerrada esta sessão.
Resumo da Ata nº 119, da Sessão
Ordinária da Câmara Municipal de Ubá,
realizada no dia 24 de outubro de 2011.
Presentes todos os Senhores Vereadores.
Aprovação das Atas nºs 114, 115, 116, 117 e
118 das sessões anteriores. Em seguida
leitura do Protocolo: leitura das
correspondências recebidas. Passa-se para a
leitura de pareceres: 1) Leitura do Projeto de
Lei que “dispõe sobre a criação da Comissão
de Ética e do Decoro Parlamentar na Câmara
Municipal de Ubá e dá outras providências.”
2) Leitura do Projeto de Lei que “reestrutura
o Programa Ubá Legal para a Regularização
de Parcelamento, do Uso e Ocupação do
Solo e das Edificações que especifica e dá
outras providências.” 3) Leitura do Projeto
de Lei que “autoriza abertura de Créditos
Especiais no Orçamento Programa de 2011
para cobrir despesas com o parcelamento de
débito com o PASEP junto à Receita Federal
do Brasil e dá outras providências.” Os três
Projetos de Lei receberam parecer favorável
da Comissão de Legislação, Justiça e
Redação Final. Passa-se à leitura de

Atas

proposições dos Srs. Vereadores: Vereador
Carlos da Silva Rufato: 1) Indicação
248/11, ao Prefeito, solicitando
asfaltamento da Rua Lambari (Parte Alta),
bairro Ponte Preta; 2) Indicação 249/11, ao
Prefeito, solicitando calçamento da Rua
Lambari (Parte Baixa), bairro Ponte Preta;
3) Indicação 250/11, ao Prefeito,
solicitando o recapeamento do asfalto da
Rua Gustavo Gori, Bairro Santa
Bernadete; 4) Indicação 251/11, ao
Prefeito, solicitando a construção de
quebra-molas em lugares estratégicos da
Rua do Divino e da Avenida Governador
Valadares, atendendo ao abaixo-assinado
em anexo. Vereador Dalmo José Coelho:
1) Indicação 252/11, ao Prefeito,
solicitando o cascalhamento na Serra de
Ubari, onde este serviço se ausenta, em um
trecho de aproximadamente 4 km, bem
como no trajeto da Floresta em Ubari, onde
transita o ônibus urbano; 2) Indicação
253/11, ao Prefeito, solicitando a
colocação dos bueiros nos locais da Rua
Goiás, Bairro Chiquito Gazolla, onde o
asfalto não foi colocado com este intuito;
3) Requerimento 205/11, ao Prefeito,
solicitando o asfaltamento da Rua Doutor
Fecas, Bairro Eldorado, reiterando a
Indicação 230/09. Vereador Darci Pires da
Silva: 1) Requerimento 206/11, ao
Prefeito, solicitando o calçamento ou o
asfaltamento da Rua Francisco André
Araújo (Beira Linha), reiterando a
Indicação 345/09; 2) Requerimento
207/11, ao Prefeito, solicitando uma faixa
para travessia de pedestres, bem como
redutores de velocidade junto à Avenida
Francisco Teixeira de Abreu, Bairro
Palmeiras, reiterando a Indicação 126/09;
3) Moção de Congratulações e Aplausos
084/11, ao Procon/Ubá, pelo brilhante
trabalho realizado, bem como pela
realização do primeiro encontro sobre a
importância do Procon/Ubá . Vereador
Jorge Custódio Gervásio: 1) Indicação
254/11, ao Prefeito, solicitando
calçamento da Rua que liga os Bairros São
Judas Tadeu e Altair Rocha, a pedido dos
moradores; 2) Indicação 255/11, ao
Prefeito, solicitando reparos cabíveis na
Avenida da Rua Onofre Leite, onde
contém uma mina d'água, na Entrada do
Bairro São Judas Tadeu. Vereador José
Roberto Reis Filgueiras: 1) Indicação
256/11, ao Prefeito, solicitando uma faixa
para travessia de pedestres em frente ao
Posto de Saúde do Bairro Palmeiras, a
pedido da Associação de Moradores deste
bairro; 2) Indicação 257/11, ao Prefeito,
solicitando a limpeza do bueiro situado em
frente ao Posto de Saúde do Bairro
Palmeiras; 3) Indicação 258/11, ao
Prefeito, solicitando a retirada do entulho
que se encontra em frente ao número 120,
da Rua Francisco Teixeira de Abreu,
Bairro Palmeiras. Vereador Luiz Alberto
Gravina: 1) Requerimento 208/11, ao
Prefeito, solicitando o envio de um Projeto
de Lei que isente pessoas que realizam
tratamentos contra o câncer de pagar o
IPTU. Vereador Mauricio Valadão Reimão
de Melo: 1) Requerimento 209/11, ao
Diretório do PT de Ubá, solicitando
informações sobre a situação no partido do
Vereador licenciado Antero Gomes de
Aguiar; 2) Requerimento 210/11, ao
Prefeito, solicitando a documentação que
menciona, referente ao repasse 0338.70236/2010, para a construção de uma ponte
na Avenida Beira Rio. Vereador Paulo
César Raymundo: 1) Indicação 259/11, ao
Prefeito, solicitando a limpeza dos bueiros
das Ruas Santo Antônio e 15 de Novembro
do Centro do município; 2) Indicação
260/11, ao Prefeito, solicitando interceder
junto à Energisa, no sentido de promover o
reparo da iluminação de um poste da Rua
Sebastião Lisboa de Andrade, em frente ao
número 83, bairro Peluso; 3)
Requerimento 211/11, ao Secretário
Municipal de Saúde, solicitando a relação
completa dos médicos concursados do
município com suas especializações e seus
locais de trabalho; 4) Requerimento
212/11, ao Secretário Municipal de Saúde,
convidando-o a comparecer à Câmara
Municipal junto à sua Equipe para
explanar diversos pontos relacionados à
atual situação da saúde no município.
Vereador Vinícius Samôr de Lacerda: 1)
Representação 082/11, à Secretaria de
Estado de Educação de Minas Gerais,
solicitando a instalação de uma unidade do
Conservatório Estadual de Música na
cidade de Ubá. Passa-se a Ordem do Dia:

Discussão e votação final das seguintes
matérias: 1) Projeto de Lei nº 043/11 que
“Institui no Município de Ubá o Serviço de
Transporte Individual de Passageiros e o
Serviço de Entrega de Mercadorias em
Motocicletas e dá outras providências”. 2)
Projeto de Lei nº 055/11 que “Cria o
Conselho Municipal de Políticas Sobre
Drogas, COMAD, e institui o Fundo
Municipal Antidrogas FAMAD e dá outras
providências”. 3) Projeto de Lei nº 056/11
que “Autoriza o Poder Executivo a transferir
novos recursos financeiros neste exercício, à
Sociedade Beneficente Anália Franco, e
contém outras disposições”. O três Projetos
de Lei foram aprovados por unanimidade (9
votos). Primeira discussão e votação das
seguintes matérias: 1) Projeto de Lei nº
049/11 que “Declara de Utilidade Pública
Municipal, a Comunidade Terapêutica Novo
Amanhecer, com sede nesta cidade”. O
vereador Maurício Valadão pede vista ao
projeto. 2) Projeto de Lei nº 061/11 que
“Autoriza o Poder Executivo a celebrar
Contrato de Concessão de Uso de Bem
Público para a construção de um Restaurante
no Parque Florestal Antenor Moreira Brum”.
O vereador Paulo César pede vista ao projeto.
Discussão e votação única das seguintes
matérias: 1) Projeto de Lei nº 022/11 que
“Dispõe sobre a concessão da Comenda Ary
Barroso, ao Empresário Antonio Célio
Pinto”. 2) Projeto de Lei nº 024/11 que
“Dispõe sobre a concessão da Comenda Ary
Barroso, ao Professor Joaquim Carlos de
Souza”. 3) Projeto de Lei nº 025/11 que
“Dispõe sobre a concessão da Comenda Ary
Barroso, ao Sub-Tenente do Exército David
Costa”. 4) Projeto de Lei nº 035/11 que
“Dispõe sobre a concessão da Comenda Ary
Barroso, ao Violeiro Pereira da Viola”. 5)
Projeto de Lei nº 045/11 que “Dispõe sobre a
concessão da Comenda Ary Barroso, ao Dr.
Túlio César de Lucca Pereira”. 6) Projeto de
Lei nº 054/11 que “Dispõe sobre a concessão
da Comenda Ary Barroso, ao
Desembargador José Altivo Brandão
Teixeira”. Os seis Projetos de Lei foram
aprovados por unanimidade (9 votos). Passase à discussão e votação das proposições dos
senhores vereadores: O vereador Paulo César
pede para que se acrescente ao Requerimento
211/11 a carga horária dos médicos. Também
que no Requerimento 212/11 a expressão
“clínica especializada de fisioterapeutas”
seja substituída por “exames de fisioterapia”
e, se aprovada, seja enviado o Requerimento
à mídia local. As demais proposições foram
aprovadas por unanimidade (9 votos).
Leitura da ordem do dia da próxima reunião.
A Srª. Presidente agradece a presença de
todos e declara encerrada esta sessão.
Resumo da Ata nº 120, da Sessão
Ordinária da Câmara Municipal de Ubá,
realizada no dia 31 de outubro de 2011.
Presentes todos os Senhores Vereadores.
Aprovação da Ata nº 119 da sessão anterior.
Em seguida leitura do Protocolo: leitura das
correspondências recebidas. Passa-se à
leitura de proposições dos Srs. Vereadores:
Vereador Carlos da Silva Rufato: 1)
Indicação 261/11, ao Prefeito, solicitando a
construção de uma guarita de ônibus na
entrada do Bairro Jardim Esperança, no
Tanquinho, Rodovia Ubá/Divinésia; 2)
Requerimento 213/11, ao Prefeito,
solicitando dois quebra-molas nas
proximidades do cruzamento entre os bairros
Paulino Fernandes e São Matheus. Vereador
Dalmo José Coelho: 1) Indicação 262/11, ao
Prefeito, solicitando a construção de novos
quebra-molas junto à Rua Francisco Teixeira
de Abreu, Bairro Palmeiras; 2)
Requerimento 214/11, ao Prefeito,
solicitando asfaltamento da Rua Francisco
André Araújo (Beira Linha), reiterando a
inicial Indicação de autoria do Vereador
Carlos da Silva Rufato; 3) Requerimento
215/11, ao prefeito, solicitando asfaltamento
da Rua Walter Bruck (Florianópolis) do Vale
do Ipê, reiterando a indicação 321/09; 4)
Representação 083/11, às Unidades dos
Correios de Ubá, solicitando o atendimento
do serviço que prestam ao Bairro José
Cavalier, na Comunidade do Tanquinho, a
pedido dos moradores; 5) Representação
084/11, ao Gerente da OI/TELEMAR,
solicitando a instalação de telefones públicos
para o Bairro José Cavalier, na Comunidade
do Tanquinho, a pedido dos moradores.
Vereador Jorge Custódio Gervásio: 1)
Requerimento 216/11, ao Prefeito,
solicitando a captação de águas, construção
de quebra-molas em frente ao Supermercado

Aliança e Containers de Lixo, para a
Avenida Amadeu José Schiavon, bairro
Schiavon. Vereador José Roberto Reis
Filgueiras: 1) Indicação 263/11, ao Prefeito,
solicitando um profissional para promover a
limpeza da Rua Francisco Teixeira de Abreu,
Bairro Palmeiras a pedido da Associação dos
Moradores; 2) Indicação 264/11, ao Prefeito,
solicitando containers de lixo nas
proximidades do campo Bonsucesso, Bairro
Palmeiras, a pedido da Associação dos
Moradores. Vereador Luiz Alberto Gravina:
1) Indicação 265/11, ao Prefeito, solicitando
a mudança do fluxo da Ria Farmacêutico
José Rodrigues de Andrade, conforme
explanado no mapa em anexo. Vereador
Mauricio Valadão Reimão de Melo: 1)
Requerimento 217/11, ao Prefeito,
encaminhando uma denúncia feita por um
ex-funcionário da Empresa D&L referente à
reforma da Residência de um Secretário
Municipal com material fornecido pela
Prefeitura; 2) Requerimento 218/11, ao
Prefeito, solicitando o envio a esta Casa, da
lista com o nome das pessoas beneficiadas
com passagens aéreas do mesmo, quando
Deputado Federal. Vereador Paulo César
Raymundo: 1) Indicação 266/11, ao
Prefeito, Secretários de Obras e
Planejamento, solicitando novos bueiros
junto à Rua Manoel casal, a pedido dos
moradores; 2) Indicação 267/11, ao Prefeito,
Secretários de Obras e Planejamento,
solicitando a construção de um muro de
aproximadamente 8 metros, na rua Maria
Aparecida Teixeira, Bairro São Domingos;
3) Requerimento 219/11, ao Prefeito,
Secretários de Obras e Planejamento,
solicitando a construção de quebra-moças
nas Ruas Vereador Benedito Augusto Vieira
e Luiz de Mattos, Bairro Vila Casal,
reiterando a Indicação 223/11; 4)
Representação 085/11, à ENERGISA,
solicitando providências acerca dos
constantes picos de luz que tem ocorrido no
município. Vereador Vinícius Samôr de
Lacerda: 1) Requerimento 220/11, ao
Prefeito, solicitando a atualização e
regularização da Lei Municipal de Incentivo
à Cultura, com a criação do Fundo
Municipal de Cultura. Proposições
englobadas: 1) Moção de Congratulações e
Aplausos 085/11, ao Atleta Mesatenista
Matheus Rodrigues, pelo brilhante
desempenho demonstrado; 2) Moção de
Congratulações e Aplausos 086/11, ao Atleta
Mesatenista Ulisses Nunes Leite, pelo
brilhante desempenho demonstrado. Passase à Ordem do Dia: Primeira discussão e
votação da seguinte matéria: 1) Projeto de
Lei nº 049/11 que “Declara de Utilidade
Pública Municipal, a Comunidade
Terapêutica Novo Amanhecer, com sede
nesta cidade”. A presente matéria encontrase com vista concedida ao vereador
Maurício Valadão, que devolve a matéria à
mesa. O Projeto de Lei foi aprovado por
unanimidade (9 votos). 2) Projeto de Lei nº
061/11 que “Autoriza o Poder Executivo a
celebrar Contrato de Concessão de Uso de
Bem Público para a construção de um
Restaurante no Parque Florestal Antenor
Moreira Brum”. A presente matéria
encontra-se com vista concedida ao
vereador Paulo César Raymundo, que
devolve a matéria à mesa. O Projeto de Lei
foi aprovado por unanimidade (9 votos). 3)
Projeto de Lei nº 059/11 que “Reestrutura o
Programa Ubá Legal para a Regularização
de Parcelamento, do Uso e Ocupação do
Solo e das Edificações que especifica e dá
outras providências”. O Projeto de Lei foi
aprovado por unanimidade (9 votos). 4)
Projeto de Resolução nº 002/11 que “Dispõe
sobre a criação da Comissão de Ética e do
Decoro Parlamentar na Câmara Municipal
de Ubá e dá outras providências”. O
vereador Maurício Valadão pede vista ao
projeto. Passa-se à discussão e votação das
proposições dos senhores vereadores: O
vereador Vinícius Samôr pergunta ao
vereador Maurício Valadão se ele cita os
nomes do funcionário e do Secretário no
Requerimento 217/11 e o vereador Dr.
Valadão responde que não incluiu os nomes,
preferindo aguardar a evolução dos fatos.
As demais proposições foram aprovadas
por unanimidade (9 votos).Leitura da ordem
do dia da próxima reunião. A Srª. Presidente
agradece a presença de todos e declara
encerrada esta sessão.
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