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Vereadores cumprem Legislação Federal
e aumentam apenas uma cadeira na Câmara
Distribuição Gratuita

O aumento no número de
Ve r e a d o r e s n ã o é
obrigatório e sim uma
prerrogativa do Poder
Legislativo Municipal,
porém dentro dos
parâmetros constitucionais.
Como o município possui,
de acordo com o
IBGE/2010, 101.466
habitantes, poderá ter no
mínimo 11 e no máximo 17
Vereadores. “A Câmara
tem, hoje, dez Vereadores.
Queremos cumprir a Lei e
teremos, a partir do ano que
vem, 11 cadeiras,
demonstrando que a
Câmara Municipal de Ubá
possui responsabilidade e
zelo com o dinheiro
público. Não é a quantidade
de Vereadores que mostra a
competência do órgão
Legislativo, mas sua
qualidade”, disse a
Presidente da Câmara,
Ve r e a d o r a R o s â n g e l a
Alfenas (PSDB).

A partir de janeiro de 2013, serão 11 Vereadores a representarem a população no Poder Legislativo ubaense.
O público compareceu à votação e aprovou a decisão dos Vereadores
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Estacionamento rotativo para motocicletas
é aprovado na Câmara
Em pauta na Câmara, está o
P r o j e t o d e L e i
Legislativo aprova proposta
Complementar nº 001/12,
que “altera e acrescenta
de reajuste salarial
d
ispositivos da Lei
dos Servidores Municipais
Complementar Municipal nº
Pág 02 127, de 21 de outubro de
2001, que institui o Sistema
de Estacionamento Rotativo
Desembargador Brandão Teixeira Controlado no Município de
Ubá e dá outras
promete combate
providências”.
à corrupção eleitoral
O projeto foi aprovado por
Pág 04 unanimidade e segue para a
sanção do Executivo. A nova
Legislação só entrará em
Vereadores solicitam melhorias
vigor após sua publicação no
em vias públicas do município
órgão oficial do Município
através de proposições
(Jornal Atos Oficiais).
A empresa Comercial
Pág 05
S c h i c a r S a n t o s LT D A
v
enceu licitação para
Saiba como acompanhar
coordenar o estacionamento
os trabalhos da
rotativo em 42 ruas do centro
Câmara Municipal de Ubá
de Ubá. O projeto é chamado
Pág 08

Faixa Azul e foi
desenvolvido pela Prefeitura
Municipal, determinando as
ruas e o número de vagas a
serem disponibilizadas. O

Faixa Azul começou a
funcionar no dia 05 de
setembro e foram criadas 600
vagas.

A medida ainda precisa ser sancionada pelo Executivo
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Estacionamento rotativo
para motocicletas é aprovado na Câmara
Controlado no Município de
Ubá e dá outras providências”.
Com a aprovação deste
projeto, passa-se a contemplar
as motocicletas e congêneres
no sistema de estacionamento
rotativo implantado na cidade.
O Vereador Dr. Valadão (PTB)
apresentou três emendas. A
primeira pretende garantir
gratuidade de estacionamento
a motocicletas, ciclomotores e
demais veículos de duas
rodas. Já a segunda emenda,
pretende que as vagas para
estes veículos sejam de, no
mínimo, 1/3 dos espaços
reservados aos automóveis e
em região central. E a terceira
pretendia que fosse destinado
ao estacionamento gratuito de
motos, ciclomotores e
bicicletas, o espaço onde
estacionam automóveis, entre
a ponte próxima ao Banco do
Brasil e a ponte da Rua São
José. Todas estas emendas
foram rejeitadas por sete votos
a dois.
Uma quarta emenda, de
autoria de oito Vereadores, foi
apresentada. De acordo com o
texto apresentado,
motocicletas, ciclomotores e

Câmara Municipal de Ubá
Expediente
Mesa diretora
Biênio 2009/2010
Presidente:
Rosângela Alfenas (PSDB)

rosangelaalfenas@camarauba.mg.gov.br

1º Vice - Presidente:
Paulo César Raymundo (DEM)
paulo.pc@camarauba.mg.gov.br

1º Secretário:
Carlos da Silva Rufato (PSDB)
carlos.rufato@camarauba.mg.gov.br

2º Secretário:
Luis Alberto Gravina (PMDB)
lagravina@camarauba.mg.gov.br

Diretora Geral:
Maria Letícia M. Maciel

leticia.diretora@camarauba.mg.gov.br

Assessoria de Comunicação:
Martim A. C. Barbosa
(JP 10.040/MG)

martim.barbosa@camarauba.mg.gov.br

Telefone:
32-3539-5000 (PABX)
O Legislativo
Jornalista Responsável:
Martim A. C. Barbosa
(JP 10.040/MG)

imprensa@camarauba.mg.gov.br

Redação, Edição, Diagramação:
Martim A. C. Barbosa
(JP 10.040/MG)
imprensa@camarauba.mg.gov.br

Revisão:
Norma Sueli Pereira Nascimento
Projeto Gráfico:
Martim A. C. Barbosa
(JP 10.040/MG)

imprensa@camarauba.mg.gov.br

Fotos:
Martim A. C. Barbosa
(JP 10.040/MG)

imprensa@camarauba.mg.gov.br

E-mail:
imprensa@camarauba.mg.gov.br

Revisão:
Norma Sueli Pereira Nascimento

Site: www.camarauba.mg.gov.br

Jornalista:
Gisele Caires Fernandes

Twitter:
www.twitter.com/camara_uba
Facebook:
www.facebook.com/cmdeuba
Endereço:
Rua Santa Cruz, 301
Ubá - Minas Gerais

giselecaires@camarauba.mg.gov.br

(11.863/MG)

Impressão:
Ideale Empresa Gráfica Ltda. ME
Gráfica Impacto
CNPJ: 08.380.555/0001-18
Tiragem:
2000 exemplares/Quinzenal

Estacionamento Rotativo para motocicletas depende, somente, de regulamentação do Executivo Municipal

congêneres não poderão
utilizar as vagas do sistema
rotativo demarcadas e
destinadas ao estacionamento
de automóveis. Entretanto, a
mesma emenda prevê a
criação de vagas próprias para
estacionamento de
motocicletas, ciclomotores e
congêneres. Esta emenda foi
aprovada por sete votos e duas

abstenções.
De acordo com o responsável
pela faixa azul, Renato
Cantarino, existem
atualmente 600 vagas de
estacionamento rotativo
criadas para automóveis.
Deste total, caso o projeto seja
aprovado, “seriam destinadas
200 vagas de carros, para criar
as vagas para motos. Com

estas vagas, estaríamos
criando 600 vagas para
motocicletas no centro do
município”, disse Cantarino.
O projeto foi aprovado por
unanimidade e segue para a
sanção do Executivo. A nova
Legislação só entrará em
vigor após sua publicação no
órgão oficial do Município
(Jornal Atos Oficiais).

Legislativo aprova proposta de reajuste
salarial dos Servidores Municipais
Visando o cumprimento do
artigo 37, inciso X, da
Constituição Federal, que
assegura a revisão geral anual da
remuneração dos servidores
públicos, o prefeito encaminhou
para apreciação dos Vereadores a
mensagem 005/12, que pretende
conceder reajuste para os
servidores do Executivo
municipal, a fim de de conferir
recomposição dos vencimentos,
com base no índice geral de
inflação (IPCA/IBGE), referente
ao período de janeiro a dezembro
de 2011.
De acordo com o instituto, a
inflação acumulada no período é
de 6,50%, sendo a medida, caso
aprovada pelos Vereadores,
retroativa a primeiro de janeiro
de 2012. “O piso salarial dos
servidores públicos municipais
(nível I, Grau I) que contém o
menor vencimento básico, passa
a ser de R$632,90, sem contar
com os adicionais havidos por
tempo de serviço”, diz a
mensagem.
Outra medida proposta pelo
Executivo,é o aumento do
auxílio transporte dos atuais
R$28,95 para R$40,00, o que
significa, de acordo com o texto,
um aumento superior a 38%.
“É importante salientar que, com
a presente medida, a

Administração Municipal
mantém a política salarial
implementada a partir de 2009,
quando recuperou o piso salarial
do funcionalismo, que era
inferior ao salário mínimo,
concedendo-se, desde então,
ganho real acima da inflação
para todas as faixas salariais”,
explica a mensagem.
O prefeito de Ubá, Vadinho
Baião, o Secretário de
Administração, Agenor Marques
Sereno Neto, e o Procurador
Geral do Município, Márcio
Guimarães Moreira, que
assinam a mensagem, informam
que o impacto financeiro no
Executivo referente ao projeto
de Lei de reajuste salarial dos
servidores do Executivo,
respeita os limites legais federais
e está em conformidade com o
Plano Plurianual e Lei de
Diretrizes Orçamentárias.
“Importa dizer que tal impacto
será absorvido a partir da
evolução e incremento das
receitas, associado ao corte de
despesas”, dizem.
O projeto tramitará em regime de
urgência, de que trata o artigo 83
da Lei Orgânica de Ubá que diz
que “o Prefeito Municipal
poderá solicitar urgência para
apreciação de projetos de sua
iniciativa considerados

Foto: Google.com

A empresa Comercial Schicar
S a n t o s LT D A . v e n c e u
licitação para coordenar o
estacionamento rotativo em
42 ruas do centro de Ubá. O
projeto é chamado Faixa Azul
e foi desenvolvido pela
Prefeitura Municipal,
determinando as ruas e o
número de vagas a serem
disponibilizadas. O Faixa
Azul começou a funcionar no
dia 05 de setembro e foram
criadas 600 vagas.
“Nós sinalizamos todas as
ruas com placas para informar
o usuário onde é a área do
rotativo e iniciamos as
atividades de instrução do
usuário. O valor é de R$1 por
hora, que é o limite máximo de
estacionamento para cada
veículo”, explicou Renato
Cantarino, coordenador da
implantação do sistema da
Schicar.
Em pauta na Câmara, está o
Projeto de Lei Complementar
nº 001/12, que “altera e
acrescenta dispositivos da Lei
Complementar Municipal nº
127, de 21 de outubro de 2001,
que institui o Sistema de
Estacionamento Rotativo

relevantes, os quais deverão ser
apreciados no prazo de 45
(quarenta e cinco) dias contados
da data em que for feita a
solicitação”. A Comissão de
Legislação, Justiça e Redação
Final (CLJR). Entretanto,
durante a reunião ordinária,
ocorrida em 13/02, o Vereador
Jorge Custódio Gervásio (PV)
pediu vistas ao projeto. “Como
não podemos apresentar
emendas a este projeto, já que o
Vereador não pode onerar os
cofres públicos, queremos que
os servidores tenham a
oportunidade de conversar com
membros do Executivo para que
possam chegar a um acordo
sobre o reajuste”, justificou seu
pedido.
A matéria foi aprovada durante a
reunião ordinária que aconteceu
no dia 27/02. o projeto de Lei
recebeu 7 votos a favor e dois
contrários. “Vamos aprovar
desta maneira, pois sabemos que
muitas famílias necessitam deste
aumento. Mas isso não quer
dizer que concordamos com este
p e r c e n t u a l ” , d i s s e J o rg e
Custódio Gervásio (PV). A
matéria foi aprovada pelo
mesmo quórum em reunião
extraordinária, também no dia
27/03, e segue para a sanção do
Executivo.
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Destaque

Vereadores cumprem Legislação Federal
e aumentam apenas uma cadeira na Câmara
A Câmara Municipal
corresponde ao Poder
Legislativo, ou seja, cabe aos
seus componentes a
elaboração de leis que são da
competência do Município
(sistema tributário, serviços
públicos, isenções e anistias
fiscais, por exemplo). Os
vereadores são importantes,
também, porque lhes cabe
fiscalizar a atuação do
prefeito e os gastos da
prefeitura. São eles quem
devem zelar pelo bom
desempenho do Executivo e
exigir a prestação de contas
dos gastos públicos.
Uma função importante dos
vereadores, porém
desconhecida por boa parte
da população, é a de
funcionar como uma ponte
entre os cidadãos e o prefeito,
por meio de um recurso
chamado indicação. Tal
recurso consiste em um
documento que o vereador
envia a prefeitura ou outro
órgão municipal
apresentando um pedido
feito por um eleitor. Os
pedidos podem variar desde a
poda de uma árvore até a
reforma de uma escola.
Como não funcionam como
uma lei, as indicações não
exigem que o vereador faça
nenhuma consulta em
plenário para apresentá-las
ao prefeito. Cabe ao prefeito
ou secretário atender ou não à
solicitação, sem que para isso
precise ter sido apresentado
algum projeto do vereador.
A Constituição Federal, ao
reservar capítulo especial aos
municípios (IV), no título Da
Organização do Estado (III),
estabelece em seu artigo 29,
inciso IV, que “o Município
reger-se-á por lei orgânica,
votada em dois turnos, com o
interstício mínimo de dez
dias, e aprovada por dois
terços dos membros da
Câmara Municipal, que a
promulgará, atendidos os
princípios estabelecidos
nesta Constituição, na
Constituição do respectivo
Estado e os seguintes
preceitos: número de
Vereadores proporcional à
população do Município,
observados os seguintes
limites: mínimo de nove e
máximo de vinte e um nos
Municípios de até um milhão

de habitantes; mínimo de
trinta e três e máximo de
quarenta e um nos
Municípios de mais de um
milhão e menos de cinco
milhões de habitantes;
mínimo de quarenta e dois e
máximo de cinqüenta e cinco
nos Municípios de mais de
cinco milhões de habitantes;
as cidades com menos de um
milhão de habitantes as
Câmaras Municipais podem
ter até 21 vereadores”.
M a s , a E m e n d a
Constitucional nº 58, de 23
de setembro de 2009 mudou
tudo que foi escrito acima e
ficou da seguinte forma:
“Para a composição das
Câmaras Municipais, será
observado o limite máximo
de: nove Vereadores, nos
Municípios de até 15 mil
h a b i t a n t e s ; 11 ( o n z e )
Vereadores, nos Municípios
de mais de 15 mil habitantes e
de até 30 mil habitantes; 13
(treze) Vereadores, nos
Municípios com mais de 30
mil habitantes e de até 50 mil
habitantes; 15 (quinze)
Vereadores, nos Municípios
de mais de 50 mil habitantes e
de até 80 mil habitantes; 17
(dezessete) Vereadores, nos
Municípios de mais de 80 mil
habitantes e de até 120 mil
habitantes”.
O aumento no número de
Vereadores não é obrigatório
e sim uma prerrogativa do
Poder Legislativo Municipal,
porém dentro dos parâmetros
constitucionais. Como o
município possui, de acordo
com o IBGE/2010, 101.466
habitantes, poderá ter no
mínimo 11 e no máximo 17
Vereadores. “A Câmara tem,
h o j e , d e z Ve r e a d o r e s .
Queremos cumprir a Lei e
teremos, a partir do ano que
vem, 11 cadeiras,
demonstrando que a Câmara
Municipal de Ubá possui
responsabilidade e zelo com
o dinheiro público. Não é a
quantidade de Vereadores
que mostra a competência do
órgão Legislativo, mas sua
qualidade”, disse a
Presidente da Câmara,
Ve r e a d o r a R o s â n g e l a
Alfenas (PSDB).
De acordo com o artigo 34 da
Lei Orgânica de Ubá, o
número de Vereadores é
fixado pela Câmara

Vereadores aprovaram o projeto por sete votos contra dois

O público acompanhou a votação da Emenda à Lei Orgânica

Municipal, observados os
limites estabelecidos na
Constituição Federal,
mediante decreto legislativo,
até o final da sessão
legislativa do ano anterior
que anteceder às eleições e só
vigorará na legislatura
posterior. O parágrafo 2º,
estipula em 15 o número de
Vereadores da Câmara
Municipal de Ubá,
modificada pela Emenda
Constitucional 58/09.
Entretanto, não existe, ainda,
um acordo entre os
Ve r e a d o r e s q u a n t o a o
número que deve ser
aprovado para a próxima
legislatura. Os Vereadores
Vinícius Samôr de Lacerda
(PT), Rosângela Alfenas
(PSDB), Darci Pires da Silva
(PSC), Luiz Alberto Gravina
(PMDB), Dalmo José
Coelho (PT) e José Roberto
Reis Filgueiras (PT)
apresentaram uma Emenda à
Lei Orgânica, em que

estipulam em 11 o número de
Vereadores. “Estipulando em
11 Vereadores, estamos
atendendo aos anseios da
maioria da nossa população,
uma vez que um aumento
maior do número de
Vereadores causaria um
consequente aumento de
despesas para o município”,
disse o Vereador Vinícius
Samôr (PT).
Já para o Vereador Jorge
Custódio Gervásio (PV), que
apresentou outra emenda
estipulando em 13 as
cadeiras para as próximas
eleições, a população estaria
melhor representada, “já que
nosso município possui mais
de 100 mil habitantes e mais
de 100 bairros. Seria de
grande valia um número
maior de Vereadores para
promover um atendimento
igualitário a este
considerável número de
habitantes”, justificou, e
recebeu o apoio do Vereador

Dr. Valadão (PTB).
No dia 30/01, durante uma
reunião extraordinária para
apreciação do projeto, a
Presidente da Câmara,
Ve r e a d o r a R o s â n g e l a
Alfenas, pediu licença da
presidência, sob a
justificativa de que gostaria
de votar esta matéria, já que
foi sua co-autora. A emenda
do Vereador Jorge Custódio
Gervário foi rejeitada por
sete votos contra dois. Em
seguida o projeto foi
aprovado em primeira
votação e teve que respeitar o
prazo de dez dias para que
houvesse a segunda votação.
No dia 13/02, durante a
reunião ordinária, os
Vereadores aprovaram a
matéria em segundo turno,
que será promulgada pela
Mesa Diretora. A partir de
primeiro de janeiro de 2013,
a Câmara Municipal de Ubá
terá 11 Vereadores..
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Vereadores solicitam melhorias em vias públicas
do município através de proposições
O Regimento Interno da Câmara
Municipal de Ubá, em seu art.
103, parágrafo 1º, diz que
proposição é toda matéria sujeita à
deliberação da Câmara
Municipal. Elas deverão ser
redigidas em termos claros,
objetivos, concisos e assinada
pelo seu autor ou autores. As
proposições são Indicações,
Representações, Requerimentos,
entre outros.
Indicação é a proposição em que o
Vereador sugere aos poderes
competentes medidas de interesse
público. As indicações
apresentadas por Vereador que
guardem semelhança ou
identidade com outra já
apresentada, na mesma
legislatura, serão encaminhadas
ao órgão competente, reiterando a
solicitação anterior,
transformando-se em
requerimento.
O Requerimento é a proposição
dirigida por qualquer Vereador ou
Comissão ao Presidente ou à
Mesa, sobre matéria da
competência da Câmara
Municipal. Já a Representação é a
proposição em que o Vereador
sugere a formulação à autoridade
competente de denúncia em
defesa de direito ou contra
ilegalidade ou abuso de poder, ou
medida de interesse público.
Durante as reuniões ordinárias
que aconteceram nos dias 06/02 e
13/02, os Vereadores Carlos
Rufato (PSDB), José Roberto dos
Reis Filgueiras (PT), Luiz Alberto
Gravina (PMDB), Maurício
Valadão Reimão de Melo (PTB) e
Dalmo Cabeleireiro (PT)

apresentaram várias proposições
solcitando recapeamento
asfáltico, construção de quebramolas e manutenção de vários
vias públicas municipais.
Confira as proposições, que foram
aprovadas por unanimidade dos
Vereadores, que solicitam tais
melhorias:
Vereador Carlos da Silva
Rufato
Indicação 001/12, ao Prefeito,
solicitando a recuperação do
asfalto do “Morro do Vai e Vem”,
desde as proximidades do
Hospital Santa Isabel até o Bairro
do Ipê.
Indicação 002/12, ao Prefeito,
solicitando recapeamento do
asfalto, reconstrução de um muro
e construção de um meio-fio, na
Rua Nilton dos Santos, bairro
Industrial.
Indicação 003/12, ao Prefeito,
solicitando recapeamento
asfáltico e poliédrico, bem como a
limpeza da Rua Engenheiro
Manoel Coelho, bairro Industrial.
Indicação 004/12, ao Prefeito,
solicitando a construção de um
quebra-molas em frente ao
número 51 da Rua Mariano
Rodrigues da Rocha, bairro
Talma.
Indicação 014/12, ao Prefeito,
solicitando a recuperação do
calçamento, bem como a
construção de um muro de
contensão para evitar que as águas
das chuvas danifiquem as
propriedades lá existentes.
Requerimento 001/12, ao
Prefeito, solicitando uma vistoria
urgente, na Rua Dom Helvécio,
em frente ao número 58, em

Vereadores atendem aos anseios da comunidade através das proposições

decorrência do asfalto que
encontra-se cedendo, sendo um
potencial perigo para as casas do
local e para os transeuntes.
Requerimento 002/12, ao
Prefeito, solicitando a construção
de novos bueiros, bem como a
construção de redes para captação
de águas pluviais em toda
extensão da Rua Manoel Casal,
para evitar inundações que
frequentemente ocorrem junto às
chuvas.
Requerimento 004/12, ao
prefeito, solicitando
recapeamento do asfalto das ruas
afetadas pelas recentes chuvas, no
bairro Santa Bernadete.
Representação 001/12, ao
DER/MG, solicitando urgentes
reparos ao asfalto, nas
proximidades do BAHAMAS, na
Avenida dos Ex-Combatentes, em
virtude de um enorme buraco que

lá se encontra, um potencial vetor
de acidentes.
Vereador Dalmo José Coelho –
Dalmo Cabeleireiro
Indicação 005/12, ao Prefeito,
solicitando o devido conserto e
patrolamento da estrada “Sete
Voltas”, que liga o Distrito de
Ubari, à cidade de Divinésia, a
pedido dos moradores.
Vereador José Roberto Reis
Filgueiras – Zé Roberto do
Móveis Bettio
Requerimento 015/12, ao
Prefeito, solicitando o
asfaltamento da parte alta da Rua
Marieta Augusta Silva Marcos,
bairro Olaria, reiterando a
Indicação 284/11 de autoria do
Ve r e a d o r J o r g e C u s t ó d i o
Gervásio.
Requerimento 016/12, ao
Prefeito, solicitando a
continuidade do calçamento da

parte alta da Rua Lambari,
reiterando o Requerimento
067/09 de autoria do Vereador
Carlos da Silva Rufato.
Requerimento 018/12, ao
Prefeito, solicitando a
recuperação da Rua Onofre Leite,
b a i r r o S ã o J u d a s Ta d e u ,
reiterando a Indicação 255/11 de
autoria do Vereador Jorge
Custódio Gervásio
Vereador Luiz Alberto Gravina
Indicação 018/12, ao Prefeito,
solicitando o asfaltamento da Rua
Álvaro Bigonha, bairro Antonina
Coelho.
Vereador Mauricio Valadão
Reimão de Melo – Dr Valadão
Requerimento 020/12, ao
Coordenador Regional do DER,
solicitando atenção para um
buraco existente na Rodovia
Ubá/Divinésia, próximo à entrada
do bairro Santa Edwirges.

Câmara quer atender mais estudantes através de programa
A Câmara Municipal de Ubá,
preocupada com o
conhecimento do público
estudantil instituiu, por
intermédio da Lei 3756 de 3 de
junho de 2009, o Projeto “Escola
na Câmara”. O objetivo deste
programa é propiciar a interação
entre o Poder Legislativo e os
estudantes do nosso município;
incentivar a conscientização
política; esclarecer as funções
do Legislativo e dos
parlamentares; facilitar a
participação popular na

abordagem dos assuntos em
discussão na Câmara Municipal,
além de estimular a cidadania e a
participação política de
estudantes.
Visando uma maior participação
da comunidade escolar no
projeto, o Vereador Vinícius
Samôr de Lacerda (PT)
apresentou uma Representação
(007/12) solicitando o envio de
correspondência às escolas
públicas e particulares de Ubá,
convidando-as a participar do
projeto.

“Desde 2009 a Câmara
Municipal de Ubá realiza o
projeto 'Escola na Câmara'. Nos
últimos três anos, centenas de
estudantes de todas as faixas
etárias participaram do
programa e se conscientizaram
do papel dos Vereadores, do
funcionamento da Câmara
Municipal e da importância do
exercício da cidadania”,
justificou o autor da proposição.
A Representação foi aprovada
por unanimidade dos Vereadores
durante a reunião do dia 13/02.

Pacientes do CAPS Guida Sollero também já participaram do programa
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Notas
Bem estar
A Caixa Economica Federal
informou o repasse de verbas
que tem por finalidade a
construção de uma quadra
coberta com praça anexa,
equipada com academia ao ar
livre em Ubá. O valor
repassado é de R$ 292,5 mil,
tendo o município se
comprometido a
corresponder, em
contrapartida, com R$ 38,5
mil, correspondente a 11,63%
do investimento. O prazo
previsto para execução do
empreendimento termina em
31/10/2013.

Reunião

O Vereador Jorge Custódio
Gervásio (PV) solicitou,
através de correspondência
protocolada na Câmara
Municipal, uma audiência no
dia 16/02, para discutir junto
aos representantes da classe e
as autoridades do Executivo, a
mensagem 005/12, que
encaminha o projeto de Lei
com o reajuste anual dos
servidores públicos do Poder
Executivo de Ubá.

Eleições 2012
O Sistema de Registro de
Pesquisas Eleitorais
(PesqEle) desenvolvido pelo
Tribunal Superior Eleitoral
(TSE) já está disponível nos
portais dos tribunais
eleitorais para as empresas
ou entidades que pretendam
realizar pesquisa de intenção
de voto relativa às eleições
municipais de 2012. O
manual referente ao sistema
também pode ser acessado.
A finalidade do registro é dar
publicidade às informações
prestadas e, dessa maneira,
permitir a ação fiscalizadora
das agremiações políticopartidárias, dos candidatos e
do Ministério Público
Eleitoral.

Redes Sociais
A Câmara Municipal de Ubá
também está nas redes
sociais. Para que deseja
acompanhar o trabalho dos
Vereadores pelo facebook
b a s t a a c e s s a r :
www.facebook.com/cmdeu
ba .O Twitter da camara é
www.twitter.com/camara_u
ba . Mais de 4 mil pessoas já
acompanham as ações dos
Vereadores no exercício de
suas funções.

Desembargador Brandão Teixeira
promete combate à corrupção eleitoral
O novo presidente do TRE
mineiro, desembargador
Brandão Teixeira, disse, em
seu discurso de posse, que a
Justiça Eleitoral mineira irá
combater sem descanso a
corrupção eleitoral, o caixa
dois de campanha, a
improbidade eleitoral, e irá
exercer severa vigilância
sobre a propaganda eleitoral
irregular e intempestiva, o
uso das mídias sociais e as
agressões ao meio ambiente.
“O zelo em tais misteres será
exercido com cautela e
equilíbrio, de modo a não
abafar a manifestação
política, ferindo a liberdade
de expressão, nervo mais
sensível da democracia; em
contrapartida, será exercida
constante autovigilância,
para que a ação repressiva se
mantenha nos limites do
necessário e para que não se
firam as garantias
constitucionais”, destacou.
Sobre as conquistas
alcançadas pela Justiça
Eleitoral brasileira, que, em
2012, completa 80 anos de
instalação no País, Brandão
Teixeira frisou que “sua
operosidade, independência,
eficiência e alta tecnologia
são reconhecidos no mundo
afora”. E aconselhou: “Muito
ainda há que se prover; é
necessário que se tenha um
realismo que não feche os
olhos para os fatos e uma
esperança que não se canse
no combate diuturno de todos
os males porque tivesse
fracassado a Justiça Eleitoral
na missão que lhe foi
confiada, já se teria aberto
falência o regime eleitoral no
Brasil”.
Cerimônia
Os desembargadores José
Altivo Brandão Teixeira e
Antônio Carlos Cruvinel
tomaram posse, na tarde
desta quarta-feira (8), em
sessão solene, no auditório do
TRE-MG, na Capital, como
os novos presidente e vicepresidente (e Corregedor
Regional Eleitoral),
respectivamente, do Tribunal
Regional Eleitoral de Minas
Gerais (TRE-MG). O
desembargador Brandão
Teixeira, que exercia, desde
julho de 2010, a vicepresidência e a corregedoria
do TRE, assume a
presidência do Tribunal em
substituição ao
desembargador Kildare
Carvalho, que encerra seu
biênio à frente do Tribunal.

Ao falar em nome dos
magistrados da Corte
Eleitoral mineira, o juiz
Maurício Soares saudou os
novos dirigentes do TRE,
destacando que “essas duas
personalidades do mundo
jurídico de Minas são
magistrados íntegros,
competentes, que
engrandecerão a Justiça
Eleitoral do Estado e que têm
uma busca dedicada à
distribuição da justiça e que
terão muitos desafios, a
começar pelas próximas
eleições municipais, as quais
se caracterizam pela
complexidade”. Sobre o
desembargador Brandão
Teixeira, o magistrado disse
que “a impressão que se tem
dele é a de que é uma figura
talhada para o cargo, pois
reúne características
humanas para isso, como a
firmeza de caráter e a
serenidade”.
Também saudaram os novos
presidente e vice-presidente
do TRE-MG o procurador
regional eleitoral, Felipe
Braga Netto, que manifestou
“sincero respeito, lembrando
que o Tribunal é referência
em administração nas boas
práticas de gestão, e que
nesse momento o novo se
alinhará a um futuro
auspicioso”, e o presidente
da OAB-MG, Luiz Cláudio
Chaves, que destacou que a
Ordem dos Advogados do
Brasil – seção Minas Gerais e
a Justiça Eleitoral sempre
serão parceiras na busca pelo
fortalecimento da
democracia.
Lei da ficha limpa
O novo presidente do TRE,
desembargador Brandão
Teixeira, afirmou que a
palavra do Supremo Tribunal
Federal (STF) sobre a Lei da
Ficha Limpa (Lei
Complementar 135) é
imprescindível nesse
momento. “Para nós todos
será uma felicidade muito
grande que o STF decida o
que é constitucional e o que
não é. Isso dará uma
segurança extraordinária ao
processo eleitoral”, disse.
Sobre o seu trabalho à frente
d o T r i b u n a l , o
desembargador ressaltou que
o sua atuação principal será
de organizar as eleições
municipais. “Pretendo
estabelecer um programa de
entrosamento entre os
diversos atores desta cena, no

O novo presidente do TRE mineiro, desembargador Brandão Teixeira

âmbito da Justiça Eleitoral:
juízes eleitorais, promotores,
servidores. Pretendo colocálos próximos uns dos outros,
para que dialoguem e se
entendam”, afirmou.
Perguntado sobre a
fiscalização das propaganda
nas mídias digitais, o novo
presidente do TRE disse que
é uma grande preocupação
para todos que têm a seu
cargo fiscalizar a propaganda
eleitoral, principalmente
antes do período em que ela é
permitida.” As dificuldades
são muitas”.
Brandão Teixeira falou ainda
sobre o cadastramento dos
eleitores pelo sistema
biométrico. Ele lembrou que
o planejamento do Tribunal
Superior Eleitoral (TSE),
para o futuro, é de que o
cadastramento seja feito de
forma ordinária. “Em todo
cartório eleitoral haverá pelo
menos um kit biométrico
para esse fim”, esclareceu.
Conheça mais sobre os
novos dirigentes
O desembargador José
Altivo Brandão Teixeira
exercia o cargo de vicepresidente e corregedor do
TRE-MG desde julho de
2010. Nascido em Ubá, é
desembargador do Tribunal
de Justiça de Minas Gerais
desde setembro de 2001.
Mestre e pós-graduado em

Direito Administrativo pela
Faculdade de Direito da
Universidade Federal de
Minas Gerais, foi juiz de
Direito e eleitoral nas
Comarcas de Porteirinha,
Conceição do Mato Dentro e
Lavras, além da 8ª Vara Cível
de Belo Horizonte, onde foi
também juiz eleitoral, e do
Tribunal de Alçada de Minas.
Já o desembargador Antônio
Carlos Cruvinel, membro
substituto da Corte Eleitoral
mineira desde março de
2010, nasceu em
Sacramento.Graduou-se em
direito pela Faculdade de
Direito de Franca (SP), em
1972, e ingressou na
magistratura em 1977, tendo
sido juiz de direito e eleitoral
nas comarcas de Prata e
Itabirito e juiz de direito e
diretor do Foro em
Divinópolis. Foi o juiz
diretor do Foro Eleitoral de
Belo Horizonte nas eleições
de 1992, ano em que passou a
integrar o Tribunal de Alçada
de Minas Gerais. É
desembargador do Tribunal
de Justiça de Minas Gerais
desde dezembro de 2001.
Advogou para a Fazenda
Pública do Estado de Minas
Gerais e atuou como
professor em diversas
faculdades e escolas do
Estado.
*Fonte: TREMG
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Proposições
Proposições da reunião do dia
06/02/2012
Vereador Carlos da Silva
Rufato
Indicação 001/12, ao Prefeito,
solicitando a recuperação do
asfalto do “Morro do Vai e Vem”,
desde as proximidades do
Hospital Santa Isabel até o Bairro
do Ipê.
Indicação 002/12, ao Prefeito,
solicitando recapeamento do
asfalto, reconstrução de um muro
e construção de um meio-fio, na
Rua Nilton dos Santos, bairro
Industrial.
Indicação 003/12, ao Prefeito,
solicitando recapeamento
asfáltico e poliédrico, bem como
a limpeza da Rua Engenheiro
Manoel Coelho, bairro Industrial.
Indicação 004/12, ao Prefeito,
solicitando a construção de um
quebra-molas em frente ao
número 51 da Rua Mariano
Rodrigues da Rocha, bairro
Talma.
Requerimento 001/12, ao
Prefeito, solicitando uma vistoria
urgente, na Rua Dom Helvécio,
em frente ao número 58, em
decorrência do asfalto que
encontra-se cedendo, sendo um
potencial perigo para as casas do
local e para os transeuntes.
Requerimento 002/12, ao
Prefeito, solicitando a construção
de novos bueiros, bem como a
construção de redes para
captação de águas pluviais em
toda extensão da Rua Manoel
Casal, para evitar inundações que
frequentemente ocorrem junto às
chuvas.
Requerimento 003/12, ao
Prefeito e ao DER/MG,
solicitando estudos e benfeitorias
no sentido de prevenir
inundações na comunidade do
Morro do Biscotto (Bairro Nossa
Senhora de Fátima).
Requerimento 004/12, ao
prefeito, solicitando
recapeamento do asfalto das ruas
afetadas pelas recentes chuvas,
no bairro Santa Bernadete.
Representação 001/12, ao
DER/MG, solicitando urgentes
reparos ao asfalto, nas
proximidades do BAHAMAS, na
Avenida dos Ex-Combatentes,
em virtude de um enorme buraco
que lá se encontra, um potencial
vetor de acidentes.
Vereador Dalmo José Coelho –
Dalmo Cabeleireiro
Indicação 005/12, ao Prefeito,
solicitando o devido conserto e
patrolamento da estrada “Sete
Voltas”, que liga o Distrito de
Ubari, à cidade de Divinésia, a
pedido dos moradores.
Vereador Darci Pires da Silva –
Pastor Darci
Indicação 006/12, ao Prefeito,
solicitando a construção de três
quebra-molas em lugares
estratégicos da Rua Luizinha
Pacheco, bairro Louriçal, a
pedido dos moradores.
Indicação 007/12, ao Prefeito,
solicitando a construção de
bueiros em toda extensão da Rua
Dr. José Godinho, bairro Vila
Regina, a pedido dos moradores.
Moção de Congratulações e
Aplausos 001/12, ao Pastor

Maurílio Oswaldo de Souza,
pelos bons trabalhos prestados
junto à sociedade ubaense.
Projeto de Lei 002/12, que
“Altera a Ementa e o artigo 1º da
Lei Municipal 3.476, de 30 de
junho de 2005, que Dispõe sobre
a concessão da Comenda Ary
Barroso ao Senhor José Valdemar
de Aguiar”.
Vereador Jorge Custódio
Gervásio – Jorge da Kombi
Indicação 009/12, ao Prefeito,
solicitando a limpeza do entulho
de lixo que se encontra
amontoado nas proximidades da
beira-linha, bairro Schiavon.
Indicação 010/12, ao Prefeito,
solicitando redes de esgoto,
calçamento e iluminação pública
para a comunidade Povoado do
Perón, no Corte Grande, a pedido
dos moradores.
Requerimento 005/12, ao
Prefeito, solicitando a construção
de redes para captação de águas
pluviais em todas as ruas do
Bairro Santa Bernadete, bem
como a limpeza de todas as ruas
atingidas pelas inundações das
recentes chuvas. Requer ainda, o
agendamento de uma reunião
oficial com aquela comunidade
para explicações devidas, bem
como a explanação de medidas
preventivas a serem adotadas.
Vereador José Roberto Reis
Filgueiras – Zé Roberto do
Móveis Bettio
Representação 002/12, aos
dirigentes da ENERGISA,
solicitando a manutenção em
toda a rede elétrica de nossa
cidade.
Vereador Luiz Alberto Gravina
Indicação 011/12, ao Prefeito,
solicitando interceder junto à
ENERGISA, no sentido de
promover a troca da iluminação
da Rua Cônego Agostinho
Moreira, bairro Boa Vista.
Indicação 008/12, ao Prefeito,
sugerindo que taxe em não mais
que 25 centavos, o
estacionamento das
Motocicletas, ciclomotores e
congêneres em nosso município.
Vereador Mauricio Valadão
Reimão de Melo – Doutor
Valadão
Indicação 012/12, ao Prefeito,
solicitando que reembolse as
famílias de moradores da Rua
Gustavo Gori, do bairro Santa
Bernadete, que tiveram perdas de
móveis e eletrodomésticos com
as recentes chuvas, e que
promova a limpeza do referido
logradouro.
Requerimento 006/12, ao
Prefeito, solicitando uma relação
de todos os ocupantes de Cargos
Comissionados da Prefeitura
Municipal de Ubá, contendo os
nomes, cargos, e atuais
remunerações.
Projeto de Lei 001/12, que “Fixa
o subsídio do Prefeito do
Município de Ubá e dá outras
providências”.
Ve r e a d o r P a u l o C é s a r
Raymundo
Requerimento 007/12, ao
Prefeito, reiterando
Requerimento n.º 150/11, de
mesma autoria, solicitando a
instalação de um semáforo, com
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urgência, no final da Avenida
Antônio Amatto, na descida da
Praça Francisco Parma,
cruzando com a Avenida
Olegário Maciel.Requerimento
008/12, ao Prefeito e ao
Comandante do 21º BPMMG,
reiterando Requerimento
182/11, convidando-os para
participar de uma reunião nesta
Casa, com finalidade de debater
sobre a segurança pública em
nosso Município.
Requerimento 009/12, ao
Secretário Municipal de Saúde,
reiterando os Requerimentos
102/10 e 211/11, de mesma
autoria, solicitando cópia da
relação completa dos médicos
concursados, com suas
especializações, bem como o
local de trabalho que prestam
seus valiosos serviços para o
nosso Município.
Requerimento 010/12, ao
Prefeito e ao Secretário
Municipal de Educação,
reiterando a Indicação 031/11,
de mesma autoria, solicitando
estudos técnicos para viabilizar a
construção de creches em alguns
bairros de nossa cidade, como na
Agroceres, Mangueiras Rural,
Palmeiras, Altair Rocha, além de
ampliação das creches do CAIC
e do Bairro Pires da Luz, com
vistas a atender as regiões da
COHAB, Cibraci, Santa Rosa,
Fazendinha, São Sebastião, São
João e Primavera.
Requerimento 011/12, ao
Prefeito, reiterando a Indicação
185/11 de mesma autoria,
solicitando a instalação de um
semáforo, com urgência, no final
da Rua Monsenhor Lincoln
Ramos, entre o Banco do Brasil e
a loja da Paropas, no cruzamento
com a Avenida Comendador
Jacinto Soares de Souza Lima.
Requerimento 012/12, ao
Prefeito, reiterando a Indicação
224/11 de mesma autoria,
solicitando estudos técnicos
necessários, visando o envio a
esta Casa, de um Projeto de Lei,
concedendo auxílio à Liga
Atlética Ubaense, para ajudar
nos custos do Campeonato Rural
de Ubá/2012 (Ruralzão/2012).
Vereadora Rosângela Alfenas
Moção de Congratulações e
Aplausos 002/12, à nova
diretoria da ACIU, que tomou
posse em prestigiada solenidade
no último dia primeiro de
fevereiro.
Vereador Vinícius Samôr de
Lacerda
Requerimento 013/12, ao
Prefeito, solicitando a
implantação da Gincana
Ecológica no calendário escolar.
Representação 003/12, ao
Comandante do 21º BPMMG,
solicitando a volta da
intensificação da base
comunitária móvel da PM,
principalmente em bairros e
comunidades.
R e p re s e n t a ç ã o 0 0 4 / 1 2 , à
Secretaria Municipal de
Juventude do Governo Federal,
agradecendo pela conquista do
PROJOVEM URBANO para a
cidade de Ubá.
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Proposição Englobada – Todos
os Vereadores
Moção de Congratulações e
Aplausos 003/12, ao ubaense Dr.
José Altivo Brandão Teixeira,
Desembargador do TJMG, pela
posse como Presidente deste
Tribunal que irá ocorrer próximo
dia 08 de fevereiro.
Proposições da reunião do dia
13/02/2012
Vereador Carlos da Silva
Rufato
Indicação 013/12, ao Prefeito, a
reconstrução de muros e paredes
que caíram nos fundos das
residências de um beco público
da Rua Francisco Xavier Gomes,
bairro Primavera, em virtude das
fortes chuvas.
Indicação 014/12, ao Prefeito,
solicitando a recuperação do
calçamento, bem como a
construção de um muro de
contensão para evitar que as
águas das chuvas danifiquem as
propriedades lá existentes.
Representação 005/12, ao
Coordenador Geral do DER,
convidando o a comparecer à
Câmara para expor sobre a obra
de canalização do córrego do
bairro Santa Bernadete, bem
como solicitando a mudança do
trajeto do mesmo, mudando o
ângulo de desaguamento no rio.
R e p re s e n t a ç ã o 0 0 6 / 1 2 , à
COPASA, solicitando urgentes
providências acerca da constante
falta d'água das partes altas dos
bairros Santa Bernadete e
Paulino Fernandes.
Vereador Darci Pires da Silva –
Pastor Darci
Indicação 015/12, ao Prefeito,
solicitando estudos técnicos
necessários, que viabilizem um
Procedimento Administrativo
Licitatório com a finalidade de
promover a construção de uma
passarela de material metálico,
sobre a pista que dá acesso ao
Supermercado Sales, dando
acesso ao Hospital Santa Isabel e
para outras direções.
Indicação 016/12, ao Prefeito,
solicitando a construção de redes
para captação de águas pluviais,
bem como a conclusão do
calçamento da Rua Denória
Miranda Lopes, bairro
Palmeiras.
Vereador Jorge Custódio
Gervásio – Jorge da Kombi
Requerimento 014/12, aos
Secretários de Administração e
de Finanças, solicitando
informações referentes ao
impacto das folhas de
pagamento da Prefeitura
Municipal de Ubá, à Luz da Lei
de Responsabilidades Fiscais, no
que tange à porcentagem
cabível.
Vereador José Roberto Reis
Filgueiras – Zé Roberto do
Móveis Bettio
Indicação 017/12, ao prefeito,
solicitando a construção de um
quebra-molas nas proximidades
do número 198 da Avenida
Álvaro Bigonha, bairro
Antonina Coelho (COHAB).
Requerimento 015/12, ao
Prefeito, solicitando o
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asfaltamento da parte alta da Rua
Marieta Augusta Silva Marcos,
bairro Olaria, reiterando a
Indicação 284/11 de autoria do
Ve r e a d o r J o rg e C u s t ó d i o
Gervásio.
Requerimento 016/12, ao
Prefeito, solicitando a
continuidade do calçamento da
parte alta da Rua Lambari,
reiterando o Requerimento
067/09 de autoria do Vereador
Carlos da Silva Rufato.
Requerimento 017/12, ao
Prefeito, solicitando a limpeza
dos escadões do bairro
Schiavon, reiterando a Indicação
085/11 de mesma autoria.
Requerimento 018/12, ao
Prefeito, solicitando a
recuperação da Rua Onofre
Leite, bairro São Judas Tadeu,
reiterando a Indicação 255/11 de
autoria do Vereador Jorge
Custódio Gervásio
Ve r e a d o r L u i z A l b e r t o
Gravina
Indicação 018/12, ao Prefeito,
solicitando o asfaltamento da
Rua Álvaro Bigonha, bairro
Antonina Coelho.
Indicação 019/12, ao Prefeito,
solicitando a construção de
quebra-molas em lugares
estratégicos, desde a Avenida
Senador Levindo Coelho, até a
entrada do bairro Pires da Luz.
Moção de Pesar 005/12, pelo
falecimento do Senhor Carlos da
Silva Pinto, ocorrido no último
dia 12 de fevereiro.
Vereador Mauricio Valadão
Reimão de Melo – Doutor
Valadão
Indicação 020/12, ao Prefeito,
solicitando a capina e limpeza do
terreno atrás da E. E. Cândido
Martins de Oliveira, bairro Santa
Cruz.
Requerimento 019/12, ao
Prefeito, solicitando
providências acerca do calçadão
recém construído junto à Rua
Conselheiro Augusto César,
bairro Copacabana.
Requerimento 020/12, ao
Coordenador Regional do DER,
solicitando atenção para um
buraco existente na Rodovia
Ubá/Divinésia, próximo à
entrada do bairro Santa
Edwirges.
Requerimento 021/12, ao
Prefeito, solicitando a
divulgação do resultado do
concurso público da Prefeitura
Municipal de Ubá, realizado
recentemente.
Vereadora Rosângela Alfenas
Moção de Pesar 004/12, pelo
falecimento do Senhor Walter
Martins Quintão, ocorrido no
último dia 11 de fevereiro.
Vereador Vinícius Samôr de
Lacerda
Representação 007/12, às
Escolas Públicas e Particulares
de Ubá, convidando-as a
participarem do projeto “Escola
na Câmara”.
Representação 008/12, ao
Ministério de Esportes do
Governo Federal, solicitando
agilidade na liberação do
“Programa Segundo Tempo”
para a cidade de Ubá.
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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
Valadão Reimão de Melo: 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 Beira Rio.
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

Atas
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. Passase 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 de 11 anos
de sua criação 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) 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; 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 “Santinho
Barreto”. Vereadora 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) Indicação
294/11, ao Prefeito, 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 tapa-buracos em toda a cidade;
4) 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. 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 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). 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 Vinícius Samôr pede reunião
extraordinária para a próxima segunda-feira, a
fim de que se possa votar o programa de
capacitação dos servidores da Prefeitura de
Ubá (Pró-Formação). 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.
Resumo da Ata nº 129, da Sessão Ordinária
da Câmara Municipal de Ubá, realizada no
dia 19 de dezembro de 2011. Presentes todos
os Senhores Vereadores. Aprovação das Atas
nºs. 125, 126, 127 e 128. Em seguida leitura do
Protocolo: leitura das correspondências
recebidas. Passa-se para a leitura de pareceres:
1) Leitura do Projeto de Lei que “altera a
redação do § 2º, art. 34 da Lei Orgânica do
Município de Ubá .” 2) Leitura do Projeto de
Lei que “declara de Utilidade Pública
Municipal a Associação dos condutores de
ciclomotores de Ubá e região, com sede nessa
cidade de Ubá”. 3) Leitura do Projeto de Lei
que “dispõe sobre a readequação do plano
plurianual do município de Ubá para o
quadriênio 2010-2013”. Os três 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) 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; 2) Requerimento 258/11, ao Prefeito,

solicitando calçamento na Rua Francisco
André Araújo, Beira Linha, reiterando a
indicação 345/09 de mesma autoria; 3)
Requerimento 259/11, ao Prefeito, solicitando
a abertura da rua de acesso do bairro Santa
Bernadete ao Industrial, atrás do
supermercado “Sacola Silva”. Vereador
Dalmo José Coelho 1) 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 1)
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; 2) Moção de
Congratulações e Aplausos 100/11, ao 3º
Sargento PM Geremias de Magalhães Pereira,
pelo transcurso de 11 anos em frente ao
PROERD – Programa Educacional de
Resistência às Drogas. Vereador Jorge
Custódio Gervásio 1) 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 1) Requerimento 261/11, ao
prefeito, solicitando reparos na Rua 2, Bairro
João Teixeira, no Tanquinho, reiterando o
Requerimento 235/11 de autoria do Vereador
Pastor Darci Pires da Silva; 2) Requerimento
2 6 2 / 11 , a o P r e f e i t o , s o l i c i t a n d o a
pavimentação da Rua Dr. Luiz Carlos Rinco,
reiterando a Indicação 413/09 de mesma
autoria; 3) 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 1) Indicação
2 9 8 / 11 , a o P r e f e i t o , s o l i c i t a n d o o
fornecimento de uma pequena quantidade de
asfalto para a quadra poliesportiva que está
sendo construída pela Escola Estadual
Governador Valadares; 2) 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; 3)
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; 4) 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; 5)
Moção de Congratulações e Aplausos 102/11,
à AMAR – Associação Municipal de
Assistência ao Recuperando, pelos relevantes
serviços prestados. Vereador Vinícius Samôr
de Lacerda 1) Requerimento 266/11, ao
Prefeito, solicitando interceder junto à
Energisa no sentido de promover a
modernização da iluminação da Praça Getúlio
Vargas, reiterando parcialmente a Indicação
196/11 do Vereador Pastor Darci Pires da
Silva; 2) Requerimento 267/11, ao Prefeito,
solicitando uma parceria com o Instituto “Sou
da Paz” para a implantação de medidas
antiviolência em nossa cidade; 3)
Representação 099/11, às Associações de
Moradores, informando sobre o lançamento
do Plano “Crack, é possível vencer!” pelo
Governo Federal; 4) Moção de
Congratulações e Aplausos 103/11, à
Secretaria Municipal de Educação, pela
significativa redução do analfabetismo em
Ubá.Passa-se à Ordem do Dia: Primeira
discussão e votação das seguintes matérias: 1)
Projeto de Lei nº 072/11 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”. É apresentada uma
emenda ao projeto que é aprovada por
unanimidade (9 votos). 2) Projeto de Lei
Complementar nº 010/11 que “Institui o
Programa de Capacitação dos Servidores da
Prefeitura de Ubá (PROFORMAÇÃO) e dá
outras providências”. Os dois Projetos de Lei
foram aprovados por unanimidade (9 votos).
Discussão e votação única da seguinte
matéria: 1) Projeto de Lei nº 069/11 que
“Dispõe sobre a denominação de Rua Xisto
Fernandes Guimarães a logradouro público
desta cidade”.Todas as proposições foram
aprovadas por unanimidade (9 votos). A Srª.
Presidente agradece a presença de todos e
declara encerrada esta sessão.
Resumo da Ata nº 130, da Sessão
Extraordinária da Câmara Municipal de
Ubá, realizada no dia 19 de dezembro de
2011. Presentes todos os senhores vereadores.
Passa-se à Ordem do Dia: Discussão e votação
final das seguintes matérias: 1) Projeto de Lei
nº 072/11 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”. 2) Projeto de Lei
Complementar nº 010/11 que “Institui o
Programa de Capacitação dos Servidores da
Prefeitura de Ubá (PROFORMAÇÃO) e dá
outras providências”. 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 131, da Sessão
Extraordinária da Câmara Municipal de
Ubá, realizada no dia 27 de dezembro de

2011. Presentes todos os senhores vereadores.
Passa-se à Ordem do Dia: Primeira discussão e
votação das seguintes matérias: 1) Projeto de
Lei nº 070/11 que “declara de Utilidade
Pública Municipal a Associação dos
Condutores de Ciclomotores de Ubá e Região,
com sede nesta cidade de Ubá/MG”. 2) Projeto
de Lei nº 073/11 que “dispõe sobre a
Readequação do Plano Plurianual do
Município de Ubá para o Quadriênio
2010/13”. Os dois Projetos de Lei foram
aprovados por unanimidade (9 votos).
Discussão e votação em 1º Turno da seguinte
matéria: 1) Projeto de Emenda a Lei Orgânica
nº 001/11 que “altera a redação do § 2º do Art.
34 da Lei Orgânica do Município de Ubá. 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 132, da Sessão
Extraordinária da Câmara Municipal de
Ubá, realizada no dia 27 de dezembro de
2011. Presentes todos os senhores vereadores.
Passa-se à Ordem do Dia: Discussão e votação
final das seguintes matérias: 1) Projeto de Lei
nº 070/11 que “declara de Utilidade Pública
Municipal a Associação dos Condutores de
Ciclomotores de Ubá e Região, com sede nesta
cidade de Ubá/MG”. 2) Projeto de Lei nº
073/11 que “dispõe sobre a Readequação do
Plano Plurianual do Município de Ubá para o
Quadriênio 2010/13”. 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 133, da Sessão
Extraordinária da Câmara Municipal de
Ubá, realizada no dia 17 de janeiro de 2012.
Presentes todos os senhores vereadores.
Aprovação das Atas de nºs. 129, 130, 131 e
132. Passa-se à Ordem do Dia: Apreciação da
seguinte matéria: 1) Projeto de Lei
Complementar nº 001/12, que “altera e
acrescenta dispositivos da Lei Complementar
Municipal nº 127, de 21 de outubro de 2001,
que institui o Sistema de Estacionamento
Rotativo Controlado no Município de Ubá e dá
outras providências”. É feita a leitura da
convocação para esta reunião extraordinária
encaminhada a esta casa pelo prefeito
municipal de Ubá pelo OF.014/GP/2012 bem
como do referido projeto de lei complementar.
Em seguida o vereador Vinícius Samôr solicita
a interrupção da reunião para que seja dado o
parecer da Comissão de Legislação, Justiça e
Redação final para a matéria colocada em
apreciação. Passa-se à Leitura de Pareceres 1)
Projeto de Lei Complementar nº 001/12, que
“altera e acrescenta dispositivos da Lei
Complementar Municipal nº 127, de 21 de
outubro de 2001, que institui o Sistema de
Estacionamento Rotativo Controlado no
Município de Ubá e dá outras providências”.
Projeto recebeu parecer favorável da
Comissão de Legislação, Justiça e Redação
Final. Discussão e votação em 1º Turno da
seguinte matéria: 1) Projeto de Emenda à Lei
Orgânica nº 001/11, que “altera a redação do §
2º do Art. 34 da Lei Orgânica do Município de
Ubá”. A matéria encontra-se com vista
concedida ao vereador Maurício Valadão que
devolve o projeto à mesa. O projeto é colocado
em discussão e pede o apoio da maioria para
que seja fixado o número mínimo de
vereadores que o Tribunal Superior Eleitoral,
que seriam 11 vereadores. Para ele,com isso, o
município de Ubá estaria servindo de exemplo
no uso do dinheiro público, já que é sabido que
a população é contrária ao aumento no número
de vereadores por almejar mais investimentos
na área da saúde, educação, etc. O vereador
M a u r í c i o Va l a d ã o d i s c o r d a d o
posicionamento do vereador Vinícius Samôr,
por acreditar que a questão do aumento no
número de vereadores é mal colocada para o
povo. Ele afirma que na Câmara Municipal
sobra muito dinheiro e que este seria suficiente
para pagar mais quatro ou cinco vereadores,
além de poder contratar assessores. Para ele,
nós temos uma Câmara medíocre, que não tem
idéia nem personalidade próprias. Segundo
ele, o que o prefeito quer é que sobre este
dinheiro na Câmara para que ele possa utilizálo sem dizer aonde. Ele cobra que o prefeito
informe o que foi feito com o dinheiro
devolvido pela Câmara Municipal à prefeitura
nos últimos dois anos. O vereador Vinícius
Samôr afirma discordar com a opinião do
vereador Maurício Valadão e diz que o
dinheiro que é devolvido por esta Câmara
Municipal é investido no município. O
vereador Jorge Gervásio diz que acredita que
11 vereadores para o município de Ubá é
pouco e que ele é contra esse número. Ele
afirma ainda que se a questão for economizar,
ele seria a favor do corte no salário dos
vereadores. O vereador Maurício Valadão
apóia a opinião do vereador Jorge Gervásio. O
vereador Vinícius Samôr afirma que existe a
possibilidade de que isto seja feito e que espera
que na oportunidade estes vereadores honrem
o que estão propondo. O vereador José
Roberto diz ser a favor de que se tenham
apenas 11 vereadores e lembra que esta
discussão está sendo feita para o próximo
mandato, no qual ainda não se sabe quais
vereadores e prefeito será eleito. O vereador
Jorge Gervásio pede vista ao projeto. A Srª.
presidente agradece a presença de todos e
declara encerrada esta sessão.
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