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Vereadores discutem saúde pública
municipal com Secretário

Os vereadores receberam o Secretário Municipal de Saúde, Claudio Ponciano (em destaque), durante a reunião ordinária do dia 05/12

Vereador agradece por
construção de pista de skate
no Noeme Batalha
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Em atendimento ao
Requerimento nº 212/11, de
autoria do vereador Paulo César
Raymundo (DEM), a Câmara
recebeu em seu plenário, no dia
05/12, o Secretário Municipal
de Saúde, Claudio Ponciano, e
sua equipe. Ponciano apresentou
dados sobre o funcionamento do
sistema para que se possa pensar
a Saúde estrategicamente, e não
pontualmente.
Segundo ele, desde 1986 o
conceito de Saúde é entendido
mais amplamente e não como
simples questão hospitalar. 70%
das mortes se dão por doenças
crônicas que demandam mais
prevenção e envolvimento da
sociedade do que exames,
medicamentos e internações.
Dados da mortalidade em Ubá
apontam como causas principais
o infarto, o Acidente Vascular
Cerebral (AVC) e o diabetes.
Dessa forma, afirmou o
Secretário, o desafio é estruturar
e aperfeiçoar a Atenção Primária
à Saúde, da qual a Estratégia da
Saúde da Família (ESF) é a
porta de entrada, e não o
“hospital”.
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Câmara aprova Plano de
Abastecimento de Água e
Esgotamento Sanitário de Ubá
Os vereadores aprovaram, em
votação final realizada no dia
05/12, por unanimidade, o
Projeto de Lei nº 57/11, que
“institui o Plano de Gestão dos
Serviços de Abastecimento de
Água Potável e Esgotamento
Sanitário do Município de
Ubá”. A matéria foi aprovada
com duas emendas
apresentadas pelo Legislativo,
uma delas baseada em sugestão
popular a partir do processo de
consulta pública do Plano,
disponibilizado durante trinta
dias no site da Prefeitura, após
exposição em audiência
pública na Câmara.
O Plano estabelece as
condições para a prestação dos
serviços de saneamento básico,

definindo objetivos e metas para a
universalização e programas,
projetos e ações necessários para
alcançá-la.
Como estabelece a Lei Federal nº
11.445/07 (Lei Nacional do

Saneamento Básico), a prestação
dos serviços públicos de
saneamento básico observará um
plano, que poderá ser específico
para cada serviço.
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O Projeto de Lei nº 57/11 foi aprovado em votação final na reunião do dia 05/12

20 de dez embro de 2011

O vereador Luiz Alberto Gravina
(PMDB) (foto) apresentou
durante a reunião ordinária do dia
19/12 uma correspondência a ser
encaminhada ao Prefeito
manifestando seu agradecimento
pelo trabalho de construção de
uma pista de skate no Bairro
Noeme Batalha.
Gravina ressaltou que a referida
obra atende ao pedido de sua
autoria, contido na Indicação nº
28/09, de 09/03/09.
O vereador sugeriu, ainda, na
Indicação nº 293/11, aprovada
por unanimidade no último dia
12, que a referida área de lazer

receba o nome de “Sebastião
Samôr”, homenageando dessa
forma notória figura daquela
localidade.
“Na certeza de que tal benfeitoria
será um grande estímulo aos
jovens praticantes de esportes e
engrandecerá em muito a cultura
e as práticas de lazer de nosso
município, agradeço
efusivamente, deixando
registrado, inclusive, que as
parcerias entre os Poderes
Executivo e Legislativo muito
favorecem a qualidade de vida do
cidadão ubaense”, finalizou
Gravina.
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Palavra da President e
A presidente do Legislativo
ubaense, vereadora Rosângela
Alfenas, acredita que a Câmara
alcançou os objetivos para este
ano. Ao assumir a presidência,
Rosângela declarou ter a
intenção de ampliar o processo
de interação da Casa com a
comunidade, e promover um
diálogo constante entre os
poderes Legislativo e Executivo,
pautado pela harmonia e
independência que são
fundamentos do Estado
Republicano.
Dentre os muitos temas
discutidos e votados na Câmara
em 2011, é possível destacar:
- A criação da Comissão de Ética
e Decoro Parlamentar.
- A aprovação do Plano de
Gestão dos Serviços de
Abastecimento de Água Potável
e Esgotamento Sanitário do
Município de Ubá.
- A regulamentação do serviço
dos mototaxistas e motofretistas,
que vinha sendo discutida em
Ubá desde 2010.
- A economia realizada pela Casa
durante o ano, que propiciou a
devolução antecipada de 1
milhão de reais aos cofres
públicos municipais, ainda no
mês de outubro, fato que
destacou a Câmara de Ubá entre
as demais do Estado no
comparativo de gastos publicado
pelo jornal Hoje em Dia, da
capital mineira.
- A aprovação da criação do
Conselho Municipal de Políticas
sobre Drogas.
- O apoio ao projeto de
construção de uma clínica para
tratamento de dependentes
químicos no município.
- A criação do Programa Câmara
Cidadã, que busca integrar ainda
mais o Legislativo com a
população, colaborando com

debates para a formação de uma
sociedade mais participativa.
- A aprovação do projeto para a
concessão de administração e
funcionamento do aeroporto
municipal.
- A redução do subsídio do
presidente da Câmara,
igualando-o, pela primeira vez,
com o dos demais vereadores.
- Diversos debates e audiências
públicas realizadas, contando
com a presença de
representantes do Poder
Executivo e de órgãos públicos
da cidade, como Justiça e
Ministério Público, Defensoria
Pública, Copasa, Supram, entre
muitos outros, convidados para
prestar esclarecimentos e
discutir assuntos do interesse da
população de Ubá.
- Homenagens a diversas
personalidades e cidadãos,
reconhecendo o trabalho em prol
da comunidade, tais como
líderes comunitários; religiosas
do Sagrado Coração de Maria
pelo centenário de sua presença
no Brasil; 170 anos da instalação
da Paróquia São Januário;
Jubileu de Ouro da Sagração da
Basílica do Rosário; Dia
Municipal da Consciência
Racial; bem como outorga das

Comendas Ary Barroso e
Francisco Parma e títulos de
cidadania honorária e
Personalidade Ubaense do Ano.
- Criação de comissão interna
para a reformulação do Plano de
Cargos e Salários dos
funcionários da Câmara,
atendendo a uma reivindicação
dos servidores.
Para o próximo ano, a
representante do Legislativo
espera manter uma postura de
independência, harmonia e
respeito com o Poder Executivo,
e um diálogo dinâmico e eficaz
com todos os segmentos da
sociedade em busca de soluções
para os problemas da cidade.
“Lógico que todo mundo quer
melhorar, avançar, mas como
não existe uma receita pronta,
acredito que o caminho com
certeza passa por exercer com
responsabilidade o controle
externo da administração
pública, como determina a
Constituição e criar cada vez
mais mecanismos para ampliar o
controle social e a participação
popular, fazendo com que todo
cidadão se sinta à vontade para
sugerir, criticar ou – por que não?
- também aplaudir”, concluiu
Rosângela Alfenas.

Dia Municipal do Voluntariado é
instituído por sugestão de vereador
O Projeto de Lei nº 64/11, que
“institui o 'Dia do Voluntariado'
no Município de Ubá e dá outras
providências”, foi aprovado
com 8 votos favoráveis e uma
abstenção, em dupla votação,
ambas no dia 12/12.
O projeto é de autoria do
vereador Vinícius Samôr (PT)
(foto) e prevê que a referida data
seja comemorada anualmente
no dia 09 de março, devendo
constar no Calendário Oficial do
Município.
O texto estabelece, ainda, que a
promoção dos eventos
comemorativos ao “Dia do
Voluntariado” será efetivada
pelos Poderes Executivo e
Legislativo, que poderão
celebrar parceria com a
iniciativa privada, com

organizações nãogovernamentais, igrejas e
clubes de serviços.
Na justificativa que
acompanhou a matéria, o
vereador Vinícius Samôr
declarou que o projeto vai ao
encontro da Lei Federal nº
7.352/85, que institui o Dia
Nacional do Voluntariado, bem
como da Organização das
Nações Unidas (ONU), diante
da relevância das ações
desenvolvidas por voluntários
totalmente movidos pelo
interesse social.
“O voluntariado contribui
muitas das vezes para suprir
deficiências do poder Público,
nas mais diversas áreas.
Valorizar e incentivar a prática
do voluntariado é sem dúvida

Foto: Google.com

Vereador agradece por construção
de pista de skate no Noeme Batalha

construir uma cidade melhor
para se viver”, concluiu o
vereador.
A Lei nº 4.031/11, de 14/12/11,
que “institui o Dia do
Voluntariado no Município de
Ubá e dá outras providências”
passou a vigorar no dia 19/12,
data de sua publicação no Jornal
Atos Oficiais.
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Vereadores discutem saúde pública
municipal com Secretário
Em atendimento ao
Requerimento nº 212/11, de
autoria do vereador Paulo César
Raymundo (DEM), a Câmara
recebeu em seu plenário, no dia
05/12, o Secretário Municipal
de Saúde, Claudio Ponciano, e
sua equipe. Ponciano
apresentou dados sobre o
funcionamento do sistema para
que se possa pensar a Saúde
estrategicamente, e não
pontualmente.
Segundo ele, desde 1986 o
conceito de Saúde é entendido
mais amplamente e não como
simples questão hospitalar.
70% das mortes se dão por
doenças crônicas que
demandam mais prevenção e
envolvimento da sociedade do
que exames, medicamentos e
internações. Dados da
mortalidade em Ubá apontam
como causas principais o
infarto, o Acidente Vascular
Cerebral (AVC) e o diabetes.
Dessa forma, afirmou o
Secretário, o desafio é
estruturar e aperfeiçoar a
Atenção Primária à Saúde, da
qual a Estratégia da Saúde da
Família (ESF) é a porta de
entrada, e não o “hospital”,
inclusive estruturando a
informatização do sistema e o
prontuário eletrônico. É preciso
ter as Unidades Básicas de
Saúde (UBS) preparadas para
realizar o controle da
hipertensão, do diabetes e os
trabalhos de prevenção para os
quais elas foram pensadas,
tendo os agentes de saúde como
servidores fundamentais na
promoção de mudanças de
hábitos e estilos de vida,
responsáveis pela maioria das
doenças crônicas.

De acordo com Claudio Ponciano,
a ESF cobre hoje 60% da
população e é preciso aumentar a
cobertura, assim como a cobertura
das equipes de Saúde Bucal. O
Secretário informou sobre a
implantação de um projeto que
prevê atividades físicas para a 3ª
Idade, orientadas por duas
educadoras físicas e os agentes de
saúde para controle da hipertensão
e diabetes. Informou também sobre
a adesão da Prefeitura ao projeto
Academia da Saúde, do Ministério
da Saúde.
Com relação à Policlínica,
Ponciano relacionou as 20
especialidades médicas cujo
atendimento é oferecido no local,
destacando as dificuldades em
algumas, como Ortopedia e
Pediatria, e os programas que
realiza: Audiometria, Teste do
Pezinho, exames, EEG,
acompanhamento neonatal,
vacinação, órteses e próteses,
óculos, Grupo dos Ostomizados,
Saúde Auditiva, controle do
tabagismo, fisioterapia e
Programas para controle e
tratamento da Hanseníase e
Tuberculose.
Na área da Saúde bucal, citou as
atividades da Policlínica
Odontológica, da prevenção no
CAIC e escolas rurais, o
microônibus nas consultas da zona
rural e o CEO (Centro de
Especialidades Odontológicas),
inaugurado há dois meses
preparado para oferecer à
população os seguintes serviços:
diagnóstico bucal, com ênfase no
diagnóstico e detecção do câncer de
boca; periodontia especializada;
cirurgia oral menor dos tecidos
moles e duros; endodontia;
atendimento a portadores de
necessidades especiais e próteses

dentárias, após a triagem no
ESF. Uma notícia auspiciosa é
a implantação do Consórcio
Intermunicipal de Saúde que
está vindo para propiciar
diversas melhorias e envolver
todos os prefeitos da região nas
questões da Saúde.
Sobre os exames
complementares (exames
eletivos de média e alta
complexidade) a palavra foi
dada ao Diretor-Gerente da
Divisão de Planejamento e
Gestão Pública, Kleber
Almeida Pepe, que esclareceu
como se dá sua liberação: a
autorização é dada pela
Secretaria de Saúde mediante
laudo médico, comprovante de
residência e documentação
pessoal, após análise por uma
comissão de médicos auditores
das três esferas (Secretaria
Municipal, Secretaria de
Estado e Ministério da Saúde).
Conforme os dados
apresentados foram realizados
em 2010, 26 exames
laboratoriais/mês ao custo de
R$128 mil; 650 Raios-X/mês
(R$36 mil); 1296
ultrassonografias/mês (R$35
mil); 4545 fisioterapias/mês
(R$25 mil); 130 endoscopias
digestivas/mês (R$ 10.700); 26
ressonâncias magnéticas/mês
( R $ 1 7 m i l ) ; 1 5 5
tomografias/mês (R$20 mil) e
12 cintilografias/mês (R$6
mil), com recursos do Estado e
do município.
A marcação dos exames se dá
agora duas vezes por semana
(anteriormente era a cada 15
dias), o que acarretou,
consequentemente, aumento da
demanda, pois quantos mais
dias de marcação, mais

A Mesa Diretora da Câmara e o Secretário Municipal de Saúde, Claudio Ponciano

pacientes. O desafio na questão
dos exames é a informatização
do sistema e a equidade na
autorização, uma vez que
numerosos exames permanecem
à espera de quem os vá buscar.
Para os tratamentos fora do
domicílio, nas cidades de Juiz de
Fora, Muriaé e Belo Horizonte
há o transporte assistencial em
ambulâncias convencionais e
UTI móvel com média de 229
mil km trimestrais rodados.
Foram adquiridos 9 veículos
para a Saúde, sendo 2
ambulâncias. Ultrapassando o
determinado legalmente pela
Emenda 29, o município aplicou
os seguintes percentuais de
recursos próprios na Saúde nos
últimos três anos: 21,05%,
23,82% e 21,98%.
Finalizando, o Secretário
Claudio Ponciano lembrou o 2º
lugar da Zona da Mata entre as
regiões mais pobres do Estado,
ficando atrás apenas do Vale do
Jequitinhonha e reafirmou sua
esperança na implantação do
Consórcio Intermunicipal, que

sem dúvida irá amenizar o
problema dos exames e das
especialidades, pois já há
recursos para a obra e
equipamentos.
Sobre o falso dilema no
diagnóstico da Saúde – se o que
falta são recursos ou se gestão
eficiente – disse que
certamente são os dois, pois
não se pode ser eficiente com
recursos escassos, nem
esbanjar o pouco que se tem
com uma gestão irresponsável,
segundo o Secretário.
Enfatizou a importância do
Plano Municipal de Saúde e
alterações no item do Plano de
1992 que transferia para os
hospitais os atendimentos de
urgência e emergência, pois o
responsável é o município.
Dessa forma, ele espera poder
articular os municípios, via
Consórcio Intermunicipal, para
esta que é uma das principais
carências da Saúde – os
atendimentos de urgência e
emergência no fim de semana e
à noite.

Vereadores autorizam concessão para a construção de
Centro de Convenções e Museu no Horto Florestal
O Projeto de Lei nº 67/11, que
“autoriza o Poder Executivo a
celebrar contrato de concessão
de uso de bem público para a
construção do Centro de
Convenções e o Museu da
Indústria Moveleira no Parque
Florestal 'Antenor Moreira
Brum' ”, foi aprovado por
unanimidade dos vereadores, em
votação final, no dia 12/12.
Conforme explicado na
mensagem do Executivo ao
encaminhar o projeto, o Parque
Florestal, conhecido como Horto
Florestal, é uma área nobre do
patrimônio municipal, com

remanescentes de mata nativa,
localizada na área de expansão
urbana de Ubá, onde são
realizados diversos eventos
como as feiras, as festas
municipais, conferências,
exposições, etc.
Apesar da utilização para
essas atividades, o Parque
Florestal pode ser mais bem
aproveitado e ter o seu uso
intensificado como área verde,
de lazer, entretenimento,
convívio, negócios, estudos,
enfim, um espaço multiuso,
acompanhando a tendência
moderna de espaços dessa

natureza.
A construção de um centro de
convenções e um museu da
indústria com seus respectivos
escritórios funcionando todos os
dias da semana proporcionará um
maior aproveitamento do Horto
Florestal, pois com a ocupação, e
principalmente a movimentação,
melhorará em muito a segurança
do local.
A concessão de uso do Parque
para a construção de um centro de
convenções e de um museu da
indústria somente pode ocorrer
mediante contrato administrativo
típico, ou seja, caracterizado pelo

predomínio de direitos do
poder público contratante sobre
o particular contratado.
Após a aprovação do projeto e
sanção da lei, as providências
para a concessão serão:
publicação de ato justificado da
conveniência da outorga da
concessão administrativa;
realização de processo
licitatório na modalidade
concorrência pública;
celebração de contrato que
estipule, dentre outros, os
direitos, garantias e obrigações
do poder concedente e do
concessionário. A concessão

desonera o Poder Público ao
mesmo tempo em que envolve a
iniciativa privada para construir
uma cidade cada vez melhor para
se viver.
O vereador Vinícius Samôr (PT),
líder do governo na Câmara,
enfatizou que a intenção do
projeto é também socializar o
Horto Florestal, que possui boas
instalações, mas é visitado apenas
em dias de festas. Além disso,
para Vinícius, a construção do
Centro de Convenções e do
Museu da Indústria Moveleira é
muito importante para incentivar
o turismo na cidade.
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Vereadores homenageiam
Líderes Comunitários

Em 05/12 a Câmara recebeu
um ofício da Gerência de
Atendimento dos Correios
respondendo à solicitação
para que fosse instalado um
posto na Colônia Padre
D a m i ã o .
N a
correspondência, os
Correios informaram que
vêm desenvolvendo um
importante projeto que visa
proporcionar o acesso aos
serviços postais básicos às
comunidades desprovidas
de atendimento, mediante a
instalação, em parceria com
os órgãos públicos, de
Agências de Correios
Comunitárias (AGCs), em
consonância com o
estabelecido pela Portaria
310/08, do Ministério das
Comunicações.
De acordo com a Empresa,
foi encaminhado um ofício
ao Prefeito do município
convidando-o a participar
deste projeto de elevado
cunho social, firmando
convênio para a instalação
de uma AGC na localidade
solicitada, e ela está
aguardando a manifestação
a Prefeitura a respeito.
O pedido da Câmara partiu
da Representação nº 90/11,
aprovada por unanimidade
no dia 21/11, de autoria do
vereador Luiz Alberto
Gravina (PMDB), a fim de
atender pedidos daquela
comunidade, “que utiliza de
forma maciça o serviço”.

dia 03/12 em Sessão Solene
(foto) para homenagear Líderes
Comunitários ubaenses
escolhidos pelos moradores dos
bairros onde estão inseridos, em
parceria com a FEMAC
(Federação Municipal das
Associações dos Bairros e
Distritos de Ubá).
É considerado Líder
Comunitário todo cidadão ou
cidadã que, integrando a
diretoria da Associação de
Moradores de seu respectivo
bairro, tenha prestado serviços
em prol da sua coletividade,
destacando-se pelo seu
dinamismo, integridade moral e
notória ascendência sobre os
demais. Compete à Câmara
Municipal homologar a escolha
dos Líderes Comunitários, feita
pelas respectivas Associações de
Moradores.
Os homenageados foram: Bairro
Agroceres, Senhora Ângela de

do Ipê, Senhor Aloísio Talma;
Bairro COHAB, Senhora
Antônia Silva; Bairro Boa Vista,
S en h o r a C el in a C a r o lin a
Miranda da Silva; Bairro
Chiquito Gazolla, Senhor Celso
Burato; Bairro Schiavon,
Senhora Carla da Paz Silva;
Bairro Primavera, Senhora
Claudia Zanini Dias; Bairro
Palmeiras, Senhor Francisco de
Paulo Palma; Comunidade de
Ubá Pequeno, Senhor Gilmar
Moreira da Silva; Bairro São
João, Senhor Geraldo Oliotério;
Bairro Santa Edwiges, Senhor
João Batista Pereira; Distrito de
Ubari, Senhor José Dias
Nogueira; Distrito de Diamante,
Senhor Jesus Nascimento;
Bairro Ponte Preta, Senhor João
Batista Albino de Oliveira;
Bairro São Sebastião, Senhor
Jorge Porfírio de Souza; Bairro
Santana, Senhor José Silva
Zaque; Comunidade da

Barrinha, Senhor José Reinaldo
Médice; Bairro São Domingos,
Senhor Luiz Antônio
Clementino; Bairro Altair
Rocha, Senhor Mauro de Souza
Oliveira; Bairro Vila Casal,
Senhora Maria da Glória Silva
de Oliveira; Bairro Jardim
Esperança, Senhora Maria
Aparecida da Silva Gualberto;
Bairro Santo Anastácio, Senhora

Maria Gorete Barros de Paula;
Povoado Boa Vista, Senhora
Maria Helena Carraro da Silva;
Bairro Xangrilá, Senhora Maria
da Glória Barbosa; Bairro Pires
da Luz, Senhor Osmar Antônio
da Silva; Distrito de Miragaia,
Senhor Valdinei Machado
Rodrigues; Bairro Santa
Bernadete, Senhor Vicente de
Paulo Moreira.

Câmara realiza solenidade em homenagem aos 50 anos
de Sagração da Paróquia de Nossa Senhora do Rosário

Plano “ Crack,
é possível vencer!”
Por solicitação do vereador
Vi n í c i u s S a m ô r ( P T ) ,
constante na Representação
nº 99/11, de 19/12, a Câmara
enviou correspondência às
Associações de Moradores
do município informando
sobre o lançamento do Plano
“Crack, é possível vencer!”.
O referido plano foi lançado
pelo Governo Federal no dia
07/12 e consiste numa
ampliação e inovação do
Plano Integrado de
Enfrentamento ao Crack. Os
objetivos são aumentar a
oferta de tratamento de saúde
e atenção aos usuários,
enfrentar o tráfico de drogas
e as organizações criminosas
e ampliar atividades de
prevenção por meio da
educação, informação e
capacitação.
Através do telefone 0800510-0015, todo cidadão pode
obter mais informações e
conhecer melhor o Plano,
além de saber onde procurar
ajuda para o tratamento.

Foto: Mário César

Correios na Colônia
Padre Damião
Os vereadores se reuniram no Fátima de Carvalho; Bairro Vale

A Presidente da Câmara, Vereadora Rosângela Alfenas, o Pe. Carlos Roberto
Moreira de Oliveira e o Prefeito Vadinho Baião

Os vereadores de Ubá se
reuniram em sessão solene no
dia 9 de dezembro para
homenagear o Jubileu de Ouro
da Sagração da Igreja Matriz de
Nossa Senhora do Rosário.
A solenidade atendeu ao
Requerimento nº 04/11, de
autoria do vereador Carlos
Rufato (PSDB) e foi aprovado
por unanimidade.
O dia 7 de dezembro foi
decretado feriado municipal de
1961, pelo então prefeito Adolfo
Nicolato, em comemoração ao
dia da Sagração da Igreja Matriz
de Nossa Senhora do Rosário.
Neste ano de 2011 a comunidade
católica ubaense comemora os

50 anos de Sagração da Igreja
Matriz de Nossa Senhora do
Rosário.
A Sagração – o templo católico
foi bento após anos de reforma –
foi celebrada em duas etapas:
uma cerimônia realizada no dia
06 de dezembro de 1961 e uma
segunda etapa, a Sagração,
realizada no dia 07 de dezembro
de 1961, com a presença do
Bispo da Arquidiocese de
Leopoldina, Dom Gerardo
Ferreira Reis.
O Papa João XXIII conferiu a
Nossa Senhora do Rosário o
título de "Padroeira da cidade de
Ubá", em documento datado de 6
de novembro de 1961.

Escala de Plantão - Farmácias e Drogarias de Ubá
0 7/ 01 e 08/ 01
2 01 2
1 4/ 01 e 15/ 01
2 01 2
2 1/ 01 e 22/ 01
2 01 2
2 8/ 01 e 29/ 01
2 01 2

0 4/ 02 e 05/ 02
2 01 2
1 1/ 02 e 12/ 02
2 01 2
1 8/ 02 e 19/ 02
2 01 2
2 5/ 02 e 26/ 02
2 01 2
0 3/ 03 e 04/ 03
2 01 2

SI LV EIRA

Ru a S ão José , 9 1 ª Te l.: 3 53 2 3 52 6.

UBAENS E

P ra ça S ão Jan uá rio ,20 0. Tel.:3 53 1 3 33 9.

M ONTRE AL

P ça I nd epe nd ên cia, 4 30 . Te l. : 35 32 1 880 .

SANTA BE RNADETE

A v. Ole gá rio Ma ciel, 936 . Te l. : 3 531 6 765 .

GLOBO

Ru a Duq ue d e Caxia s, 7 6. Te l.: 3 53 2 2 04 7.

FARM ACRUZ

Ru a P eixoto Filho , 1 75 A. Te l.:35 32 10 66 .

DESCONTÃO
M UNIQ UE
(Tri ângulo)

A v.Cristia no Roças, 20 4. Tel.:3 53 2 2 63 3.
A v.Oleg ário Ma cie l, 2 42. Tel.: 35 32 27 33.

FARM ACE NTRO

A v. Rau l So ares, 19 7. Te l.: 3 53 1 5 54 7.

DRO GA SHOP P I I

Ru a S ão José , 7 8. Te l.: 3 53 2 5 43 9

SÃO G ERALDO

Ru a S ão José , 2 17 . Tel.: 35 32 22 47.

FARM AVIDA

A v. Ole gá rio Ma ciel, 6 22 . L oja B . Tel. :35 32 74 33 .

N.S. AP ARECIDA

Ru a S ão José , 0 4. Te l.: 3 53 2 1 20 1.

FARM A SO UZA

P ça d a Ind ep en dên cia, 47 4. Te l. :35 32 94 74 .

AM É RI CA

P ça d a Ind ep en dên cia,4 52 . Te l.: 35 41 35 00 .

ULTRIFARM A

R.M arec hal Flo ria no Pe ixo to, 18 . V ila Casal. Tel.: 353 1 458 0.

SÃO J ANUÁRIO

Ru a P eixoto Filho , 8 1 ª Te l. : 3 53 2 4 316 .

FAM ÍLI A

Ru a 7 set em bro, 45 . Te l.: 3 531 0 800 .

MI NE IRA

A v. Se na do r Le vin do Coe lh o, 450 .Sa nt a A lice . Tel.: 35 312 60 2.

SÃO
DO MI NG OS

Rua Cel.O tavia no da Roch a , 638 -A.Te l. :35 32 32 87

DROG ALE X

A v.Pa dre A rn ald o Ja nse n, 10 5. Te l. :35 31 3 513 .

M AIS SAÚDE

R. Ce l Be rn ardino Carn eiro , 3 91 . Tel. : 35 31 54 51 .

CAX ANGÁ

Rua Cel.J úlio S oa res ,48 1. Tel.:3 532 3 09 5.

VILA CAS AL

R. Ver.B en edit o A ugu sto Vieira, 394 .V .Reg in a. 35 32 97 25 .

FARM ANOS SA

A v.Pa dre A rn ald o Ja nse n, 62 6. Te l. :35 31 5 756 .

CE NTRAL

Rua Côn eg o V ida l, 91. B. S ão Se ba stião .Tel.:3 53 1 443 1.

JANS EN

A v.Pa dre A rn ald o Ja nse n, 47 3. Te l. : 3 53 1 4 66 7.
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Câmara aprova Plano de Abastecimento
de Água e Esgotamento Sanitário de Ubá
Os vereadores aprovaram, em
votação final realizada no dia
05/12, por unanimidade, o
Projeto de Lei nº 57/11, que
“institui o Plano de Gestão dos
Serviços de Abastecimento de
Água Potável e Esgotamento
Sanitário do Município de
Ubá”. A matéria foi aprovada
com duas emendas
apresentadas pelo Legislativo,
uma delas baseada em sugestão
popular a partir do processo de
consulta pública do Plano,
disponibilizado durante trinta
dias no site da Prefeitura, após
exposição em audiência pública
na Câmara.
O Plano estabelece as
condições para a prestação dos
serviços de saneamento básico,
definindo objetivos e metas
para a universalização e
programas, projetos e ações
necessários para alcançá-la.
Como estabelece a Lei Federal
nº 11.445/07 (Lei Nacional do
Saneamento Básico), a
prestação dos serviços públicos
de saneamento básico
observará um plano, que poderá
ser específico para cada
serviço.
Portanto, foi facultado ao Poder
Público o atendimento à
legislação de forma setorizada
de acordo com cada uma das
quatro modalidades de serviço
que integram o saneamento
básico: limpeza urbana e
manejo de resíduos sólidos,
abastecimento de água potável,
esgotamento sanitário e manejo
das águas pluviais urbanas.
Desta forma, o Município de
Ubá, dá continuidade à
implementação da Política
Municipal de Saneamento
Básico pelo serviço de limpeza
urbana e manejo dos resíduos
sólidos, iniciado através da
elaboração do Plano de Gestão
Integrada de Resíduos Sólidos e
Limpeza Urbana, aprovado
pelo Legislativo em novembro
de 2010. A partir desta Política,
poderão ser definidas diretrizes
e normas visando à prevenção
da poluição para proteção e
recuperação da qualidade do

meio ambiente e da saúde
pública, através da gestão
democrática e sustentável dos
recursos hídricos no Município
de Ubá.
A reformulação do Plano
Municipal de Gestão dos
Serviços de Abastecimento de
Água Potável e Esgotamento
Sanitário de Ubá tem como
objetivo principal propiciar uma
melhor gestão ambiental dos
recursos hídricos do município,
buscando apresentar melhorias
técnico-operacionais no
gerenciamento e na operação
deste serviço público.
De acordo com o artigo 241 da
Constituição Federal, o
saneamento básico é de
responsabilidade do município,
cabendo a este disciplinar por
meio de lei os consórcios
públicos e os convênios de
cooperação entre os entes
federados, autorizando a gestão
associada de serviços públicos,
bem como a transferência total
ou parcial de encargos, serviços,
pessoal e bens essenciais à
continuidade dos serviços
transferidos.
O gerenciamento dos serviços de
abastecimento e água e
esgotamento sanitário deve ser
integrado, ou seja, deve englobar
etapas articuladas entre si, desde
a captação de água bruta até o
lançamento final das águas

servidas, haja vista que são duas
fases de um mesmo ciclo, sendo
essencial a participação ativa e
cooperativa do governo, da
iniciativa privada e da sociedade
civil organizada.
O Plano é um conjunto
articulado de ações normativas,
operacionais, financeiras e de
planejamento e neste processo é
fundamental observar os
critérios sanitários, ambientais e
econômicos para adução,
tratamento, distribuição, coleta e
lançamento de água no
município.
Considerando a realidade do
município de Ubá, o Plano
apresenta as principais
características do problema dos
serviços de abastecimento de
água e esgotamento sanitário, a
estrutura do serviço de captação,
tratamento e distribuição de
água potável, como também o
sistema de coleta e lançamento
de esgoto. Analisa seus pontos
negativos e deficiências, e suas
eventuais potencialidades para,
posteriormente, apresentar
metas e diretrizes que objetivem
a universalização do serviço à
população e a sua adequação nos
aspectos sociais, econômicos e
ambientais.
O Secretário Municipal de
Planejamento e Gestão, Chico
Nascimento, ressaltou a
importância da aprovação do

projeto pelos vereadores. “A
aprovação do Plano por
unanimidade só vem confirmar
que estamos no caminho certo,
pois antes de colocar em votação
realizamos audiência pública e
consulta pública buscando
atender a todos que se
manifestaram, e as emendas
apresentadas melhoraram ainda
mais o texto. Tenho certeza que
este plano dará ao Executivo as
bases para que tenhamos no
futuro serviços de água e esgoto
de qualidade”, declarou o
secretário.
Após a aprovação do PL 57/11
na Câmara, a matéria foi
sancionada pelo Poder
Executivo e converteu-se na Lei
nº 4.027/11, de 07/12/11, que
passou a vigorar em 12/12/11,
data de sua publicação.
A Lei prevê que o Executivo
adotará os procedimentos
necessários à implementação do
referido plano, ficando
autorizado, caso necessário, a
delegar a prestação dos serviços
em regime de concessão, com
vistas à expansão e melhoria das
condições de saneamento no
município, incluindo todos os
investimentos, obras e demais
intervenções físicas necessárias
à consecução e operação do
sistema de abastecimento de
água potável e esgotamento
sanitário.

Legislativo aprova Orçamento 2012
Após discussões e emissão de
pareceres pela Comissão de
Orçamento, Finanças e Tomada
de Contas (COFTC) da Câmara
Municipal de Ubá, presidida
pelo vereador Dalmo Coelho
(PT), e pela Comissão de
Legislação, Justiça e Redação
Final (CLJR), cujo presidente é
o vereador Vinícius Samôr (PT),
o Projeto de Lei nº 58/11 que

“estima a receita e fixa a despesa
do Município de Ubá para o
exercício financeiro de 2012”
foi aprovado por unanimidade
no dia 12/12. Para o próximo
ano, foi prevista uma receita de
R$ 162.130.000,00, entre
receitas correntes (quase 90%) e
receitas de capital (cerca de
10%).
Uma atribuição da Câmara

Municipal de Ubá a ser
considerada, presente na
Constituição Federal e na Lei
Orgânica do município, é a de
participar da elaboração do
orçamento.
O orçamento é a Lei, editada
anualmente, que expressa todas
as políticas públicas do
município. No orçamento estão
presentes os valores que serão

recebidos pela Prefeitura
(receita) e como esses valores
serão gastos pelos Poderes
Executivo e Legislativo
(despesa).
O orçamento anual é proposto
pelo Prefeito e deve ser
discutido, alterado e aprovado
pela Câmara Municipal para
que, no ano seguinte, possa ser
posto em prática (execução).

N otas
Passarela recebe
nome sugerido
por vereador
Os vereadores aprovaram por
unanimidade, em votação única
durante a reunião extraordinária
do dia 07/12, o Projeto de Lei nº
68/11, que “dispõe sobre a
denominação de Sebastião José
Barreto (Santinho Barreto), à
passarela edificada sobre o Rio
Ubá, nas proximidades da
Policlínica Regional”.
O objetivo da denominação foi
homenagear um cidadão que
prestou relevantes serviços à
comunidade, seja como líder
empresarial ou como gestor
municipal do SUS e militante
de movimentos políticosociais.
A matéria foi encaminhada à
Câmara após a apresentação do
Requerimento nº 229/11, de
autoria do vereador Luiz
Alberto Gravina (PMDB),
aprovado por unanimidade em
16/11. Na proposição, o
vereador solicitava ao Poder
Executivo o envio à Casa de um
Projeto de Lei denominando
oficialmente de “Santinho
Barreto” a passarela construída
recentemente nas proximidades
da Policlínica Regional.
Após a aprovação plenária no
dia 07/12, o projeto seguiu para
a sanção do Executivo,
convertendo-se na Lei nº
4 . 0 2 8 / 11 , d e 0 8 / 1 2 / 11 ,
publicada no Jornal Atos
Oficiais do dia 19/12. A
Passarela Sebastião José
Barreto (Santinho Barreto) foi
inaugurada no dia 11/12 e já é
considerada o mais novo cartão
postal de Ubá.

Recesso Parlamentar
Os vereadores de Ubá estão em
recesso parlamentar, conforme
previsto na Lei Orgânica do
Município, que determina que
as atividades do Legislativo
ocorrerão, anualmente, de
02/02 a 17/07, e de 01/08 a
22/12. A próxima reunião
ordinária será no dia 06/02/12,
segunda-feira, às 19 horas, no
plenário da Câmara.
ERRATA
Na matéria “Legislativo promove
Audiência Pública para discutir o
uso de agrotóxicos nos alimentos”,
publicada na Edição nº 76 do Jornal
O Legislativo, onde se lê: “O evento
contou com a presença dos
vereadores, do Presidente do
Sindicato dos Trabalhadores e
Produtores Rurais de Ubá, Narciso
Padovani (...)”; leia-se: “O evento
contou com a presença dos
vereadores, do Presidente do
Sindicato dos Trabalhadores Rurais
de Ubá, Narciso Padovani (...)”.
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Proposições
Proposições da reunião do dia
21/11/2011
Vereador Dalmo José Coelho – Dalmo
Cabeleireiro
Requerimento 232/11, à Mesa Diretora,
solicitando a comemoração anual do dia
internacional da mulher;
Requerimento 233/11, ao Prefeito,
solicitando quebra-molas em toda
extensão do Distrito de Ubari, reiterando
a Indicação 197/11 de mesma autoria;
Requerimento 234/11, ao Prefeito,
solicitando o asfaltamento desde a
Cibraci até o Distrito de Ubari, e em toda
extensão deste;
Representação 089/11, ao Representante
das Relações Institucionais da Oi,
solicitando reparos nas linhas telefônicas
do Distrito de Ubari e a implantação de
transmissão digital com internet banda
larga, reiterando pedidos de mesma
autoria.
Vereador Darci Pires da Silva – Pastor
Darci
Indicação 272/11, ao Prefeito, solicitando
a construção de redes para captação de
esgoto na altura do número 88 da Rua
Helena Grupione, bairro Bom Pastor;
Indicação 273/11, ao Prefeito, solicitando
a conclusão do manilhamento de águas
pluviais do córrego que liga os bairros
Santa Edwirges e Primavera;
Indicação 273/11, ao Prefeito, solicitando
a conclusão do manilhamento de águas
pluviais
Indicação 274/11, ao Prefeito, solicitando
a construção de dois quebra-molas nos
locais que refere da Praça Getúlio Vargas;
Indicação 275/11, ao Prefeito, solicitando
a limpeza do córrego do bairro Palmeiras,
próximo à Indústria de Móveis Bettio, a
pedido dos moradores;
Indicação 276/11, ao Prefeito, solicitando
a restauração de todo o calçamento e o
asfaltamento da Rua Rubens Aroeira, a
pedido dos moradores;
Requerimento 235/11, ao Prefeito,
solicitando a correção da posição das
bocas de lobo das ruas do bairro Dico
Teixeira (Tanquinho), que se encontram
acima do nível do calçamento, resultando
em inundações.
Vereador Jorge Custódio Gervásio –
Jorge da Kombi
Indicação 277/11, ao Prefeito, solicitando
a aquisição de novos carros para o setor
de ambulâncias do município;
Indicação 278/11, ao Prefeito, solicitando
asfaltamento da Rua José Guiduci, Bairro
Meu Sonho, a pedido dos moradores;
Requerimento 236/11, ao Prefeito,
solicitando o asfaltamento da Rua Jomil
Candian, reiterando a Indicação 010/10
de autoria do Vereador Luiz Alberto
Gravina, a pedido dos moradores;
Requerimento 237/11, ao Prefeito e
Secretário Municipal de Obras,
solicitando uniformes e calçados
adequados para os funcionários da
Secretaria Municipal de Obras;
Requerimento 238/11, ao Prefeito,
solicitando a construção de redes de
esgoto desde a Rua Ângelo Sperandio até
o Aeroporto, reiterando parcialmente a
Indicação 041/09 de autoria do Vereador
Carlos da Silva Rufato (nas proximidades
do número 2440);
Vereador Luiz Alberto Gravina
Representação 090/11, à Gerente da
Agência dos Correios de Ubá, solicitando
estudos com o intuito de promover a
instalação de um posto dos Correios na
Colônia padre Damião;
Moção de Congratulações e Aplausos
091/11, à Senhora Maria Madalena
Neves Camillôto, pela conquista do título
de “Funcionária do Ano”.
Vereador Mauricio Valadão Reimão de
Melo – Doutor Valadão
Requerimento 240/11, ao Prefeito,
solicitando o encaminhamento para um
local apropriado de duas pessoas que
estão morando há cerca de um mês em um
ponto de ônibus no Trevo Santa
Edwirges;
Requerimento 241/11, ao Prefeito,
solicitando asfaltamento nas principais
ruas do Bairro Eldorado, reiterando a
Indicação 230/09 de autoria do Vereador

Dalmo José Coelho (Rua Doutor Fécas).
Vereador Paulo César Raymundo
Requerimento 239/11, ao Prefeito,
solicitando que quando da discussão para
a concessão dos serviços de
abastecimento de água potável e
esgotamento sanitário do município de
ubá, que o Executivo convide a
comunidade ubaense a participar destas
discussões.
Vereador Vinícius Samôr de Lacerda
Representação 091/11, às Escolas
Públicas do Município, informando
sobre as inscrições para o Curso Técnico
de Segurança do Trabalho, pelo recém
criado pólo do IFET/Ubá
Proposições da reunião do dia
28/11/2011
Vereador Carlos da Silva Rufato
Indicação 279/11, ao Prefeito, solicitando
interceder junto à ENERGISA, no
sentido de promover a colocação de
luminárias nos postes das Comunidades
Córrego Santana I e II;
Indicação 280/11, ao Prefeito, solicitando
a construção de um bueiro em frente à
Marmoraria Modelo, bairro Ponte Preta;
Moção de Congratulações e Aplausos
092/11, ao Senhor José Dias de Oliveira,
pela Solenidade de entrega das
premiações da 10ª Copa dos Campeões
de Tênis de Mesa de 2011.
Vereador Dalmo José Coelho – Dalmo
Cabeleireiro
Indicação 281/11, ao Prefeito, solicitando
calçamento das ruas Alameda Jasmim e
Rua das Tulipas, bairro Cidade Jardim.
Vereador Darci Pires da Silva – Pastor
Darci
Indicação 282/11, ao Prefeito, solicitando
a construção de redes para captação de
águas pluviais em toda extensão da Rua
Wenceslau Roberto Soares, bairro
Caxangá, a pedido dos moradores.
Vereador Jorge Custódio Gervásio –
Jorge da Kombi
Requerimento 239/11, ao Prefeito,
solicitando o calçamento da Rua Wilson
Campos, bairro Mangueira Rural,
reiterando a Indicação 229/11 de mesma
autoria;
Representação 092/11, ao Gerente
Distrital da COPASA, solicitando o
abastecimento de água potável para o
bairro Bonsucesso (Córrego dos
Braguinhas), a pedido dos moradores.
Vereador José Roberto Reis Filgueiras
– Zé Roberto do Móveis Bettio
Indicação 283/11, ao Prefeito, solicitando
a reforma dos dois escadões do bairro
Valdemar de Castro, a pedido dos
moradores.
Vereador Luiz Alberto Gravina
Representação 093/11, à ALMG,
solicitando de todos os parlamentares,
empenho e celeridade ante ao Projeto de
Lei 1.883/2011 que tramita na mesma,
referente à regulamentação do serviço de
Ronda Noturno no Estado de Minas
Gerais;
Vereador Mauricio Valadão Reimão de
Melo – Doutor Valadão
Requerimento 242/11, ao Coordenador
da 5ª CRG/DER/MG, denunciando a
situação de perigo existente na Rodovia
Ubá/Visconde do Rio Branco;
Requerimento 243/11, ao Prefeito,
solicitando a relação das pessoas que
integram os quadros da Vigilância
Sanitária Municipal e do Serviço de
Inspeção Municipal da Prefeitura.
Vereador Vinícius Samôr de Lacerda
Moção de Congratulações e Aplausos
093/11, ao Supermercado Vieirão, pela
realização do evento “Dia sem Sacola
Plástica”.
Proposições da reunião do dia
05/12/2011
Vereador Carlos da Silva Rufato
Requerimento 251/11, ao Prefeito,
solicitando calçamento da Rua Alberto
Ferreira de Souza, reiterando a Indicação
039/11 de mesma autoria;
Moção de Pesar 094/11, pelo falecimento
do Senhor Geraldo Coelho da Silva,
ocorrido no último dia 02 de dezembro;
Projeto de Lei 069/11, que “Dispõe sobre
a denominação de Rua Xisto Fernandes
Guimarães a logradouro público desta

1

cidade”.
Vereador Dalmo José Coelho – Dalmo
Cabeleireiro
Requerimento 244/11, ao Prefeito,
solicitando cascalhamento do início e do
final da Serra de Ubari, reiterando a
Indicação 053/09 de mesma autoria;
Requerimento 245/11, ao Prefeito,
solicitando a mudança do fluxo da Rua
José Campomizzi (Trecho da Avenida
Beira Rio) para mão dupla, conforme
mapa anexo;
Representação 094/11, ao DER/MG,
solicitando um quebra-molas antes da
entrada do Bairro Santa Edwirges, em
sentido à Divinésia.
Vereador Jorge Custódio Gervásio –
Jorge da Kombi
Indicação 284/11, ao Prefeito, solicitando
asfaltamento da parte alta da Rua Marieta
Augusta Silva Marcos, bairro Olaria, a
pedido dos moradores;
Requerimento 246/11, ao Prefeito,
solicitando limpeza e capina desde o
bairro Mangueira Rural, até as
proximidades do Aeroporto;
Requerimento 247/11, ao Sr. Renato
Catarino, responsável pelo serviço
“Faixa Azul”, solicitando o
comparecimento à Câmara para tratar de
assuntos relevantes ante este serviço;
Moção de Congratulações e Aplausos
095/11, aos Senhores Antônio Carlos da
Silva e Tânia Aparecida Oliveira da
Silva, pelo zelo e dedicação junto à Rua
Cecília Braga, bairro Santo Antônio.
Vereador José Roberto Reis Filgueiras
– Zé Roberto do Móveis Bettio
Indicação 285/11, ao Prefeito, solicitando
muretas de proteção “Guard-rails”, junto
à curva da Rua José Lourenço da Silva,
Bairro da Luz;
Indicação 286/11, ao Prefeito, solicitando
interceder junto à ENERGISA no sentido
de promover a iluminação pública da Rua
João Perón, desde a linha férrea até o
“Campo do Azulão”;
Requerimento 248/11, ao Prefeito,
solicitando redes de captação de águas
pluviais e asfaltamento (reitera a
Indicação 087/10 – Carlos) da Rua Eliza
Amaral Perón, bairro Agroceres;
Representação 095/11, à Central da
OI/TELEMAR em Ubá, solicitando um
telefone público nas proximidades do
“Campo do Azulão”, bairro Agroceres.
Vereador Luiz Alberto Gravina
Moção de Congratulações e Aplausos
096/11, ao Senhor Marcio Manoel Alves
Costa, pela conquista da Medalha Hélio
Costa, dia 02 de dezembro de 2011;
Projeto de Lei 070/11, que “Declara de
Utilidade Pública Municipal a
Associação dos Condutores de
Ciclomotores de Ubá e Região, com sede
nesta cidade”.
Vereador Mauricio Valadão Reimão de
Melo – Doutor Valadão
Requerimento 249/11, à Secretária
Municipal de Cultura, solicitando
informações referentes à eventuais
contratos com a empresa telefônica TIM
ou Projeto TIM;
Requerimento 250/11, ao Secretário
Municipal de Obras, solicitando o
comparecimento à Câmara para tratar de
assuntos referentes aos
desmoronamentos ocorridos na Avenida
Beira Rio;
Requerimento 252/11, ao Prefeito,
solicitando adaptações que promovam
acessibilidade junto à nova passarela da
Avenida Beira Rio;
Vereadora Rosângela Alfenas
Indicação 287/11, ao Prefeito, solicitando
a abertura e instalação de infraestrutura
em uma rua projetada, atrás da Igreja de
São Sebastião, Distrito de Miragaia.
Vereador Vinícius Samôr de Lacerda
Representação 096/11, à Secretaria
Nacional da Juventude, solicitando a
aprovação para a abertura de turmas do
PROJOVEM em Ubá para o ano de 2012;
Representação 097/11, ao Ministério
Público da Comarca de Ubá, solicitando
informações referentes ao Processo
Criminal de desvio e apropriação do ITBI
na gestão municipal de 2005 a 2008;
Proposição Englobada – Todos os
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Vereadores
Projeto de Lei 071/11, que “Dispõe sobre
a denominação de Rua Roberta de
Oliveira a logradouro público desta
cidade”
Proposições da reunião do dia
12/12/2011
Vereador Carlos da Silva Rufato
Indicação 288/11, ao Prefeito, solicitando
a implantação de uma “Academia ao Ar
Livre” para o bairro Santa Bernadete.
Vereador Darci Pires da Silva – Pastor
Darci
Indicação 289/11, ao Prefeito, solicitando
asfaltamento do final da Rua Esperanto, a
pedido dos moradores;
Moção de Congratulações e Aplausos
097/11, à Senhora Nayara Andrade de
Guilarduce, pela excelência e
brilhantismo de seus serviços prestados à
área da saúde;
Moção de Congratulações e Aplausos
098/11, à Igreja Renovo com Deus, pelo
transcurso de 11 anos de sua criação e
funcionamento nesta cidade.
Vereador Jorge Custódio Gervásio –
Jorge da Kombi
Indicação 290/11, ao Prefeito, solicitando
a aquisição de novos carros ou
ambulâncias para promover o
encaminhamento dos usuários do CAPS
– Centro de Atenção Psicossocial;
Indicação 291/11, ao Prefeito, solicitando
um quebra-molas na Rua Manoel Soares
Teixeira, no Povoado São Domingos da
Colônia Padre Damião, a pedido dos
moradores;
Indicação 292/11, ao Prefeito, solicitando
a construção de um quebra-molas em
frente ao número 100 da Rua Marieta
Augusta Silva Marcos, bairro Olaria, a
pedido dos moradores.
Vereador Luiz Alberto Gravina
Indicação 293/11, ao Prefeito, solicitando
nomear de “Sebastião Samôr” a área de
lazer onde se encontra pista de Skate que
está sendo construída no bairro Noeme
Batalha.
Vereador Mauricio Valadão Reimão de
Melo – Doutor Valadão
Requerimento 254/11, ao Prefeito,
solicitando informações e documentação
referente à obra de prolongamento da
Avenida Beira Rio, inaugurada há cerca
de três meses;
Requerimento 256/11, ao Prefeito,
solicitando diversas informações
referentes à recém inaugurada passarela
“Santinho Barreto”.
Vereadora Rosângela Alfenas
Moção de Congratulações e Aplausos
099/11, à Liga Operária Beneficente de
Ubá, pelo transcurso de seus 95 anos de
criação e funcionamento em nossa
cidade.
Vereador Vinícius Samôr de Lacerda
Indicação 294/11, ao Prefeito, solicitando
a implantação de novos parques infantis
junto às praças e espaços públicos de
nossa cidade;
Indicação 295/11, ao Prefeito, solicitando
a revitalização das praças dos bairros
Eldorado e Pires da Luz, a pedido dos
moradores;
Requerimento 255/11, ao Prefeito,
solicitando uma operação tapa-buracos
em toda a cidade;
Representação 098/11, à UFJF,
solicitando uma parceria entre o Curso de
Medicina da mesma e a Secretaria
Municipal de Saúde, no sentido de
promover atendimentos comunitários.
Proposições da reunião do dia
19/12/2011
Vereador Carlos da Silva Rufato
Requerimento 257/11, ao Prefeito,
solicitando a construção de passeios nas
laterais da ponte da Rua Nossa Senhora
Aparecida, bairro Jardim Inês Groppo,
reiterando a indicação 244/10 de mesma
autoria;
Requerimento 258/11, ao Prefeito,
solicitando calçamento na Rua Francisco
André Araújo, Beira Linha, reiterando a
indicação 345/09 de mesma autoria;
Requerimento 259/11, ao Prefeito,
solicitando a abertura da rua de acesso do
bairro Santa Bernadete ao Industrial,
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atrás do supermercado “Sacola Silva”.
Vereador Dalmo José Coelho – Dalmo
Cabeleireiro
Indicação 296/11, ao Prefeito, solicitando
o aterro nas partes baixas das estradas
rurais que dão acesso a este Município.
Vereador Darci Pires da Silva – Pastor
Darci
Indicação 297/11, ao Prefeito, solicitando
a construção de um quebra-molas em
frente ao número 400 da Rua Cel.
Otaviano da Rocha, bairro São
Domingos;
Moção de Congratulações e Aplausos
100/11, ao 3º Sargento PM Jeremias de
Magalhães Pereira, pelo transcurso de 11
anos em frente ao PROERD – Programa
Educacional de Resistência às Drogas.
Vereador Jorge Custódio Gervásio –
Jorge da Kombi
Requerimento 260/11, ao Prefeito,
sugerindo mão dupla na Avenida
Principal do bairro Paulino Fernandes,
enquanto perdurarem as obras da Avenida
Olegário Maciel.
Vereador Mauricio Valadão Reimão
de Melo – Doutor Valadão
Requerimento 261/11, ao prefeito,
solicitando reparos na Rua 2, Bairro
J o ã o Te i x e i r a , n o Ta n q u i n h o ,
reiterando o Requerimento 235/11 de
autoria do Vereador Pastor Darci Pires
da Silva;
Requerimento 262/11, ao Prefeito,
solicitando a pavimentação da Rua Dr.
Luiz Carlos Rinco, reiterando a
Indicação 413/09 de mesma autoria;
Requerimento 263/11, ao Prefeito,
solicitando informações sobre o
depósito de resíduos sólidos da
construção civil, construído junto à
Rua Celina Maria Vieira.
Vereador Paulo César Raymundo
Indicação 298/11, ao Prefeito,
solicitando o fornecimento de uma
pequena quantidade de asfalto para a
quadra poliesportiva que está sendo
construída pela Escola Estadual
Governador Valadares;
Requerimento 264/11, ao Prefeito,
solicitando creches para os bairros
Agroceres, Mangueira Rural, Altair
Rocha, Palmeiras e Pires da Luz,
reiterando a Indicação 031/11 de
mesma autoria;
Requerimento 265/11, ao Prefeito,
solicitando quebra-molas com
urgência nas Ruas Vereador Benedito
Augusto Vieira e Luiz de Mattos, bairro
Vila Casal, reiterando a Indicação
223/11 de mesma autoria;
Moção de Congratulações e Aplausos
101/11, aos Comissários da Infância e
Juventude e Juiz da Vara da Infância e
Juventude da Comarca de Ubá, pelos
relevantes serviços prestados;
Moção de Congratulações e Aplausos
102/11, à AMAR – Associação
Municipal de Assistência ao
Recuperando, pelos relevantes
serviços prestados.
Vereador Vinícius Samôr de Lacerda
Requerimento 266/11, ao Prefeito,
solicitando interceder junto à
ENERGISA no sentido de promover a
modernização da iluminação da Praça
G e t ú l i o Va r g a s , r e i t e r a n d o
parcialmente a Indicação 196/11 do
Vereador Pastor Darci Pires da Silva;
Requerimento 267/11, ao Prefeito,
solicitando uma parceria com o
Instituto “Sou da Paz” para a
implantação de medidas antiviolência
em nossa cidade;
Representação 099/11, às Associações
de Moradores, informando sobre o
lançamento do Plano “Crack, é
possível vencer!” pelo Governo
Federal;
Moção de Congratulações e Aplausos
103/11, à Secretaria Municipal de
Educação, pela significativa redução
do analfabetismo em Ubá.
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20 de dez embro de 2011

Atas
Resumo da Ata nº 124, da Sessão
Ordinária da Câmara Municipal de
Ubá, realizada no dia 28 de novembro
de 2011. Presentes todos os Senhores
Vereadores. Aprovação da Ata nº 123 da
sessão anterior. 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 Poder Executivo a
celebrar Contrato de Concessão de Uso
de Bem Público para a construção do
Centro de Convenções e o Museu da
Indústria Moveleira no Parque Florestal
Antenor Moreira Brum.” O Projeto de
Lei
recebeu parecer favorável da
Comissão de Legislação, Justiça e
Redação Final. Passa-se à leitura de
proposições dos Srs. Vereadores:
Vereador Carlos da Silva Rufato: 1)
Indicação 279/11, ao Prefeito,
solicitando interceder junto à Energisa,
no sentido de promover a colocação de
luminárias nos postes das Comunidades
Córrego Santana I e II; 2) Indicação
280/11, ao Prefeito, solicitando a
construção de um bueiro em frente à
Marmoraria Modelo, bairro Ponte Preta;
3) Moção de Congratulações e Aplausos
092/11, ao Senhor José Dias de Oliveira,
pela Solenidade de entrega das
premiações da 10ª Copa dos Campeões
de Tênis de Mesa de 2011. Vereador
Dalmo José Coelho: 1) Indicação
281/11, ao Prefeito, solicitando
calçamento das ruas Alameda Jasmim e
Rua das Tulipas, bairro Cidade Jardim.
Vereador Darci Pires da Silva: 1)
Indicação 282/11, ao Prefeito,
solicitando a construção de redes para
captação de águas pluviais em toda
extensão da Rua Wenceslau Roberto
Soares, bairro Caxangá, a pedido dos
moradores. Vereador Jorge Custódio
Gervásio: 1) Requerimento 239/11, ao
Prefeito, solicitando o calçamento da
Rua Wilson Campos, bairro Mangueira
Rural, reiterando a Indicação 229/11; 2)
Representação 092/11, ao Gerente
Distrital da Copasa, solicitando o
abastecimento de água potável para o
bairro Bonsucesso (Córrego dos
Braguinhas), a pedido dos moradores.
Vereador José Roberto Reis Filgueiras:
1) Indicação 283/11, ao Prefeito,
solicitando a reforma dos dois escadões
do bairro Valdemar de Castro, a pedido
dos moradores. Vereador Luiz Alberto
Gravina: 1) Representação 093/11, à
ALMG, solicitando de todos os
parlamentares, empenho e celeridade
ante ao Projeto de Lei 1.883/2011 que
tramita na mesma, referente à
regulamentação do serviço de Ronda
Noturno no Estado de Minas Gerais.
Vereador Mauricio Valadão Reimão de
Melo:1) Requerimento 242/11, ao
Coordenador da 5ª CRG/DER/MG,
denunciando a situação de perigo
existente na Rodovia Ubá/Visconde do
Rio Branco; 2) Requerimento 243/11, ao
Prefeito, solicitando a relação das
pessoas que integram os quadros da
Vigilância Sanitária Municipal e do
Serviço de Inspeção Municipal da
Prefeitura. Vereador Vinícius Samôr de
Lacerda: 1) Moção de Congratulações e
Aplausos 093/11, ao Supermercado
Vieirão, pela realização do evento “Dia
sem Sacola Plástica”. Passa-se à Ordem
do Dia: Primeira discussão e votação das
seguintes matérias: 1) Projeto de Lei nº
057/11 que “Institui o Plano de Gestão
dos Serviços de Abastecimento de Água
Potável e Esgotamento Sanitário do
Município de Ubá”. O projeto encontrase com vista concedida ao vereador
Maurício Valadão, que devolve a
matéria para a mesa diretora. São
colocadas em discussão as emendas
propostas na reunião anterior. Não
havendo manifestação as mesmas são
colocadas em votação e aprovadas por
unanimidade (9 votos). Após discussão a
respeito das novas responsabilidades do
prefeito e da próxima concessionária de
água do município, que surgirão com a
aprovação desse plano de gestão, o
Projeto de Lei nº 057/11 é colocado em
votação e aprovado por unanimidade (9
votos). Discussão e votação final da

seguinte matéria: 1) 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”. Colocado em
votação o projeto é aprovado por 7 votos
favoráveis e 2 abstenções. Discussão e
votação única da seguinte matéria: 1)
Projeto de Lei nº 065/11 que “Dispõe
sobre a denominação de Rua Juiz
Massillon Resende Teixeira a logradouro
público desta cidade”. Colocado em
votação o projeto é aprovado por
unanimidade (9 votos).Todas as
proposições foram aprovadas por
unanimidade (9 votos).Leitura a Ordem
do Dia para a próxima reunião. A Srª.
Presidente agradece a presença de todos e
declara encerrada esta sessão.
Resumo da Ata nº 125, da Sessão
Ordinária da Câmara Municipal de
Ubá, realizada no dia 05 de dezembro
de 2011. Presentes todos os Senhores
Vereadores. Aprovação da Ata nº 124 da
sessão anterior. Em seguida leitura do
Protocolo: leitura das correspondências
recebidas.Passa-se para a leitura de
pareceres: 1) Leitura do Projeto de Lei que
“institui o Dia do Voluntariado no
Município de Ubá e dá outras
providências.” Projeto recebeu parecer
favorável da Comissão de Legislação,
Justiça e Redação Final. 2) Leitura do
Projeto de Lei que “estima a receita e fixa a
despesa do Município de Ubá para o
exercício financeiro de 2012.” Projeto
recebeu parecer favorável das Comissões
de Legislação, Justiça e Redação Final e
de Orçamento, Finanças e Tomada de
Conta. 3) Leitura do Projeto de Lei que
“dispõe sobre a alteração do Anexo de
Metas Fiscais, Anexo de Riscos Fiscais e
Demonstrativo de Metas e Prioridades da
Administração, das Diretrizes
Orçamentárias para o exercício 2012,
instituídas pela Lei Municipal nº
3.988/2011, e dá outras providências.”
Projeto recebeu parecer favorável da
Comissão de Orçamento, Finanças e
Tomada de Conta. 4) Leitura do Projeto de
Lei que “dispõe sobre a denominação de
Sebastião José Barreto (Santinho
Barreto), à passarela edificada sobre o Rio
Ubá, nas proximidades da Policlínica
Regional.” Projeto recebeu parecer
favorável da Comissão de Legislação,
Justiça e Redação Final. Passa-se à leitura
de proposições dos Srs. Vereadores:
Vereador Carlos da Silva Rufato: 1)
Requerimento 251/11, ao Prefeito,
solicitando calçamento da Rua Alberto
Ferreira de Souza, reiterando a Indicação
039/11; 2) Moção de Pesar 094/11, pelo
falecimento do Senhor Geraldo Coelho da
Silva, ocorrido no último dia 02 de
dezembro; 3) Projeto de Lei 069/11, que
“Dispõe sobre a denominação de Rua
Xisto Fernandes Guimarães a logradouro
público desta cidade”. Vereador Dalmo
José Coelho: 1) Requerimento 244/11, ao
Prefeito, solicitando cascalhamento do
início e do final da Serra de Ubari,
reiterando a Indicação 053/09; 2)
Requerimento 245/11, ao Prefeito,
solicitando a mudança do fluxo da Rua
José Campomizzi (Trecho da Avenida
Beira Rio) para mão dupla, conforme
mapa anexo; 3) Representação 094/11, ao
DER/MG, solicitando um quebra-molas
antes da entrada do Bairro Santa Edwiges,
em sentido à Divinésia. Vereador Jorge
Custódio Gervásio: 1) Indicação 284/11,
ao Prefeito, solicitando asfaltamento da
parte alta da Rua Marieta Augusta Silva
Marcos, bairro Olaria, a pedido dos
moradores; 2) Requerimento 246/11, ao
Prefeito, solicitando limpeza e capina
desde o bairro Mangueira Rural, até as
proximidades do Aeroporto; 3)
Requerimento 247/11, ao Sr. Renato
Catarino, responsável pelo serviço “Faixa
Azul”, solicitando o comparecimento à
Câmara para tratar de assuntos relevantes
ante este serviço; 4) Moção de
Congratulações e Aplausos 095/11, aos
Senhores Antônio Carlos da Silva e Tânia
Aparecida Oliveira da Silva, pelo zelo e
dedicação junto à Rua Cecília Braga,
bairro Santo Antônio. Vereador José
Roberto Reis Filgueiras: 1) Indicação
285/11, ao Prefeito, solicitando muretas

de proteção “Guard-rails”, junto à curva
da Rua José Lourenço da Silva, Bairro
da Luz; 2) Indicação 286/11, ao Prefeito,
solicitando interceder junto à Energisa
no sentido de promover a iluminação
pública da Rua João Perón, desde a linha
férrea até o “Campo do Azulão”; 3)
Requerimento 248/11, ao Prefeito,
solicitando redes de captação de águas
pluviais e asfaltamento (reitera a
Indicação 087/10 – Carlos) da Rua Eliza
Amaral Perón, bairro Agroceres; 4)
Representação 095/11, à Central da
Oi/Telemar em Ubá, solicitando um
telefone público nas proximidades do
“Campo do Azulão”, bairro Agroceres.
Vereador Luiz Alberto Gravina: 1)
Moção de Congratulações e Aplausos
096/11, ao Senhor Marcio Manoel Alves
Costa, pela conquista da Medalha Hélio
Costa, dia 02 de dezembro de 2011; 2)
Projeto de Lei 070/11, que “Declara de
Utilidade Pública Municipal a
Associação dos Condutores de
Ciclomotores de Ubá e Região, com
sede nesta cidade”. Vereador Mauricio
Va l a d ã o R e i m ã o d e M e l o : 1 )
Requerimento 249/11, à Secretária
Municipal de Cultura, solicitando
informações referentes à eventuais
contratos com a empresa telefônica TIM
ou Projeto TIM; 2) Requerimento
250/11, ao Secretário Municipal de
Obras, solicitando o comparecimento à
Câmara para tratar de assuntos
referentes aos desmoronamentos
ocorridos na Avenida Beira Rio; 3)
Requerimento 252/11, ao Prefeito,
solicitando adaptações que promovam
acessibilidade junto à nova passarela da
Avenida B eira R io. Vereadora
Rosângela Alfenas: 1) Indicação 287/11,
ao Prefeito, solicitando a abertura e
instalação de infraestrutura em uma rua
projetada, atrás da Igreja de São
Sebastião, Distrito de Miragaia.
Vereador Vinícius Samôr de Lacerda: 1)
Representação 096/11, à Secretaria
Nacional da Juventude, solicitando a
aprovação para a abertura de turmas do
Projovem em Ubá para o ano de 2012; 2)
Representação 097/11, ao Ministério
Público da Comarca de Ubá, solicitando
informações referentes ao Processo
Criminal de desvio e apropriação do
ITBI na gestão municipal de 2005 a
2008. Proposição Englobada – Todos os
Vereadores: 1) Projeto de Lei 071/11,
que “Dispõe sobre a denominação de
Rua Roberta de Oliveira a logradouro
público desta cidade”. Passa-se à Ordem
do Dia: Primeira discussão e votação das
seguintes matérias: 1) Projeto de Lei nº
067/11 que “autoriza o Poder Executivo
a celebrar contrato de concessão de uso
de bem público para a construção do
centro de convenções e o museu da
indústria moveleira no parque florestal
Antenor Moreira Brum”. O Projeto de
Lei foi aprovado por unanimidade (9
votos). Discussão e votação final da
seguinte matéria: 1) Projeto de Lei nº
057/11 que “Institui o Plano de Gestão
dos Serviços de Abastecimento de Água
Potável e Esgotamento Sanitário do
Município de Ubá”. Durante a discussão
da matéria o vereador Maurício Valadão
pede que fique registrado em ata que se o
prefeito fizer uma concessão da
elaboração desse Plano de Gestão para
uma empresa terceirizada, sem trazê-lo
para discussão na Câmara Municipal,
ele estará contrariando o bom senso e se
utilizando de uma medida
antidemocrática. O Projeto de Lei foi
aprovado por unanimidade (9 votos).
Todas as proposições foram aprovadas
por unanimidade (9 votos).Leitura a
Ordem do Dia para a próxima reunião. A
Srª. Presidente agradece a presença de
todos e declara encerrada esta sessão.
Resumo da Ata nº 126, da Sessão
Extraordinária da Câmara
Municipal de Ubá, realizada no dia 07
de dezembro de 2011. Ausente o
vereador Pastor Darci. Passa-se à Ordem
do Dia: Discussão e votação única da
seguinte matéria: 1) Projeto de Lei que
“dispõe sobre a denominação de
Sebastião José Barreto (Santinho
Barreto), à passarela edificada sobre o

Rio Ubá, nas proximidades da Policlínica
Regional”. Primeira discussão e votação
das seguintes matérias: 1) Projeto de Lei
nº 058/11 e Mensagem Modificativa nº
001/11 que “Estima a receita e fixa a
despesa do Município de Ubá para o
exercício financeiro de 2012”.
O
vereador Maurício Valadão pede vista ao
projeto. 2) Projeto de Lei nº 066/11 que
“Dispõe sobre a alteração do Anexo de
Metas Fiscais, Anexo de Riscos Fiscais e
Demonstrativo das Metas e Prioridades
da Administração, das Diretrizes
Orçamentárias para o exercício de 2012,
instituídas pela Lei Municipal nº
3.988/2011, e dá outras providências”. O
vereador Maurício Valadão pede vista ao
projeto. A Srª. presidente agradece a
presença de todos e declara encerrada
esta sessão.
Resumo da Ata nº 127, da Sessão
Ordinária da Câmara Municipal de
Ubá, realizada no dia 12 de dezembro
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 “dispõe sobre a denominação de Rua
Xisto Fernandes Guimarães a logradouro
público dessa cidade.” 2) Leitura do
Projeto de Lei que “autoriza o poder
executivo a conceder, no exercício de
2012, subvenções sociais, auxílios
financeiros e contribuições às entidades
que especifica, e dá outras providências”.
3) Leitura do Projeto de Lei que “visa
instituir o programa de capacitação dos
servidores da Prefeitura de Ubá
(Proformação) 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 proposições dos Srs.
Vereadores: Vereador Carlos da Silva
Rufato: 1) Indicação 288/11, ao Prefeito,
solicitando a implantação de uma
“Academia ao Ar Livre” para o bairro
Santa Bernadete. Vereador Darci Pires da
Silva: 1) Indicação 289/11, ao Prefeito,
solicitando asfaltamento do final da Rua
Esperanto, a pedido dos moradores; 2)
Moção de Congratulações e Aplausos
097/11, à Senhora Nayara Andrade de
Guilarduce, pela excelência e
brilhantismo de seus serviços prestados à
área da saúde; 3) Moção de
Congratulações e Aplausos 098/11, à
Igreja Renovo com Deus, pelo transcurso
d e 11 a n o s d e s u a c r i a ç ã o e
funcionamento nesta cidade. Vereador
Jorge Custódio Gervásio: 1) Indicação
290/11, ao Prefeito, solicitando a
aquisição de novos carros ou
ambulâncias para promover o
encaminhamento dos usuários do CAPS
– Centro de Atenção Psicossocial; 2)
I n d i c a ç ã o 2 9 1 / 11 , a o P r e f e i t o ,
solicitando um quebra-molas na Rua
Manoel Soares Teixeira, no Povoado São
Domingos da Colônia Padre Damião, a
pedido dos moradores; 3) Indicação
292/11, ao Prefeito, solicitando a
construção de um quebra-molas em
frente ao número 100 da Rua Marieta
Augusta Silva Marcos, bairro Olaria, a
pedido dos moradores. Vereador Luiz
Alberto Gravina: 1) Indicação 293/11, ao
Prefeito, solicitando nomear de
“Sebastião Samôr” a área de lazer onde se
encontra pista de Skate que está sendo
construída no bairro Noeme Batalha.
Vereador Mauricio Valadão Reimão de
Melo: 1) Requerimento 254/11, ao
Prefeito, solicitando informações e
documentação referente à obra de
prolongamento da Avenida Beira Rio,
inaugurada há cerca de três meses; 2)
Requerimento 256/11, ao Prefeito,
solicitando diversas informações
referentes à recém inaugurada passarela
“ S a n t i n h o B a r r e t o ” . Ve r e a d o r a
Rosângela Alfenas: 1) Moção de
Congratulações e Aplausos 099/11, à
Liga Operária Beneficente de Ubá, pelo
transcurso de seus 95 anos de criação e
funcionamento em nossa cidade.
Vereador Vinícius Samôr de Lacerda: 1)
I n d i c a ç ã o 2 9 4 / 11 , a o P r e f e i t o ,
solicitando a implantação de novos
parques infantis junto às praças e espaços

públicos de nossa cidade; 2) Indicação
295/11, ao Prefeito, solicitando a
revitalização das praças dos bairros
Eldorado e Pires da Luz, a pedido dos
moradores; 3) Requerimento 255/11, ao
Prefeito, solicitando uma operação tapaburacos em toda a cidade; 4)
R e p r e s e n t a ç ã o 0 9 8 / 11 , à U F J F,
solicitando uma parceria entre o Curso de
Medicina da mesma e a Secretaria
Municipal de Saúde, no sentido de
promover atendimentos comunitários.
Passa-se à Ordem do Dia: Discussão e
votação final da seguinte matéria: 1)
Projeto de Lei nº 067/11 que “Autoriza o
Poder Executivo a celebrar Contrato de
Concessão de Uso de Bem Público para a
construção do Centro de Convenções e o
Museu da Indústria Moveleira no Parque
Florestal Antenor Moreira Brum”. O
Projeto
de Lei foi aprovado por
unanimidade (9 votos). Primeira
discussão e votação das seguintes
matérias: 1) Projeto de Lei nº 058/11 e
Mensagem Modificativa nº 001/11 que
“Estima a receita e fixa a despesa do
Município de Ubá para o exercício
financeiro de 2012”. A matéria encontrase com vista concedida ao vereador
Maurício Valadão que devolve a matéria
para a mesa diretora. O Projeto de Lei foi
aprovado por unanimidade (9 votos). 2)
Projeto de Lei nº 066/11 que “Dispõe
sobre a alteração do Anexo de Metas
Fiscais, Anexo de Riscos Fiscais e
Demonstrativo das Metas e Prioridades da
Administração, das Diretrizes
Orçamentárias para o exercício de 2012,
instituídas pela Lei Municipal nº
3.988/2011, e dá outras providências”. A
matéria encontra-se com vista concedida
ao vereador Maurício Valadão que
devolve a matéria para a mesa diretora. O
Projeto de Lei foi aprovado por
unanimidade (9 votos). 3) Projeto de Lei
nº 064/11 que “Institui o Dia do
Voluntariado no Município de Ubá e dá
outras providências”. O vereador
Maurício Valadão diz acreditar ser não ser
necessária a criação de um Dia Municipal
do Voluntariado, considerando-se que já
existe um Dia Mundial do Voluntariado.
Ele se manifesta contrário a matéria. O
vereador Vinícius Samor diz que o intuito
desse projeto é que o município seja
mobilizado a comemorar o Dia do
Voluntariado, fazendo com que o assunto
seja discutido dentro das políticas públicas
municipais. O Projeto de Lei foi aprovado
por 8 votos favoráveis e 1 abstenção.
Todas as proposições foram aprovadas por
unanimidade (9 votos). O vereador
Vi n í c i u s S a m ô r p e d e r e u n i ã o
extraordinária para a próxima segundafeira, a fim de que se possa votar o
programa de capacitação dos servidores
da Prefeitura de Ubá (PróFormação).Leitura a Ordem do Dia para a
próxima reunião. A Srª. Presidente
agradece a presença de todos e declara
encerrada esta sessão.
Resumo da Ata nº 128, da Sessão
Extraordinária da Câmara Municipal
de Ubá, realizada no dia 12 de
dezembro de 2011. Presentes todos os
senhores vereadores. Passa-se à Ordem do
Dia: Discussão e votação final da seguinte
matéria: 1) Projeto de Lei nº 058/11 e
Mensagem Modificativa nº 001/11 que
“Estima a receita e fixa a despesa do
Município de Ubá para o exercício
financeiro de 2012”. O Projeto de Lei foi
aprovado por unanimidade (9 votos). 2)
Projeto de Lei nº 066/11 que “Dispõe
sobre a alteração do Anexo de Metas
Fiscais, Anexo de Riscos Fiscais e
Demonstrativo das Metas e Prioridades da
Administração, das Diretrizes
Orçamentárias para o exercício de 2012,
instituídas pela Lei Municipal nº
3.988/2011, e dá outras providências”. O
Projeto de Lei foi aprovado por
unanimidade (9 votos). 3) Projeto de Lei
nº 064/11 que “Institui o Dia do
Voluntariado no Município de Ubá e dá
outras providências”. O Projeto de Lei foi
aprovado por 8 votos favoráveis e 1
abstenção. A Srª. presidente agradece a
presença de todos e declara encerrada esta
sessão.

20 de dez embro de 2011

Que em 2012 todos
tenham em seus lares
força e união para
ajudar a construir uma
sociedade mais justa e pacífica.
A Câmara de Ubá deseja
a todos um Ano Novo
de muitas realizações.

