Impresso
Especial
9912180105/2007-DR/MG
Câmara Municipal de Ubá

CORREIOS

DEVOLUÇÃO
GARANTIDA

CORREIOS

Ubá/MG - www.camarauba.mg.gov.br - Ano VI - nº 80 - 30 de março de 2012
Distribuição Gratuita

Vereadores querem incentivar a reciclagem no Município
A reciclagem tem um
conceito bastante simples:
pegue alguma coisa que não
tem mais utilidade e
transforme-a em alguma
coisa nova em vez de
simplesmente jogá-la fora.
Pode ser qualquer coisa,
desde a reciclagem de papel
velho em papel novo até a
transformação de uma antiga
calota em uma banheira de
passarinhos decorativa. Na
realidade, a reciclagem pode
se tornar bastante complexa:
como ela interage com nosso
ambiente, nossa política,
nossa economia e até mesmo
com nossos próprios padrões
de comportamento humano,
exerce um papel importante
no futuro de nosso planeta.
Para que os benefícios da
reciclagem possa ser
compartilhado entre os
c i d a d ã o s , o Ve r e a d o r
Vinícius Samôr de Lacerda
(PT) apresentou o
requerimento 062/12 que
solicita a implantação de um
ponto de entrega voluntária
para recolher óleo de
cozinha usado.
Os Vereadores aprovaram a proposição por unanimidade. A reciclagem de óleo de cozinha traz vários benefícios à comunidade
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Ubá pode ser beneficiada com
Lei Estadual de Incentivo ao Esporte

Prestadoras de serviço
deixam Vereadores
temerosos
Índice de Desempenho
do SUS causa preocupação
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Vereadora sugere mais
servidores para
Agência regional do
Ministério do Trabalho em Ubá Pág 04
Obras na Estação ferroviária
geram proposições
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A Lei de Incentivo ao
Esporte foi criada para
alavancar as atividades
desportivas e a formação
de novos atletas em Minas
Gerais. Visa a concessão
de incentivos fiscais para
as empresas que apóiam o
esporte estadual. Ao
financiar projetos
esportivos aprovados pela
SEEJ, essas empresas
incentivadoras obtêm
desconto de 50% das
multas e dos juros de mora
a elas aplicados, relativos
ao ICMS inscrito em
dívida ativa. Simule o
desconto que poderá ser
obtido.
Podem apresentar projetos
as entidades de direito
civil, sem fins lucrativos,
que estejam em pleno e

regular funcionamento,
que possuam titulação de
Organização da Sociedade
Civil de Interesse Público

(OSCIP) ou tenham sido
declaradas de utilidade
pública por lei municipal,
estadual ou federal.
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Servidores da Câmara têm reajuste aprovado
A Mesa Diretora da Câmara
Municipal de Ubá apresentou
aos Vereadores o projeto de
Lei 06/12 que “concede
reajuste aos vencimentos
básicos dos Servidores
públicos da Câmara
Municipal de Ubá, e contém
outras disposições”.
O projeto é de autoria da
Presidente da Câmara,
Ve r e a d o r a R o s â n g e l a

Alfenas (PSDB), do Vice
Presidente, Vereador Paulo
César Raymundo (DEM), e
do 1º Secretário, Vereador
Carlos Rufato (PSDB).
O projeto concede um
reajuste de 11% incidentes
sobre os vencimentos básicos
da Câmara Municipal de
Ubá, a partir de 1º de janeiro.
Em seu artigo 2º, o projeto
fixa, ainda, o auxílio

transporte dos servidores do
Legislativo em R$ 40.
“Após minuciosa análise
junto ao setor financeiro
desta Casa de Leis, chegouse a um concenso quanto ao
percentual de reajuste, na
c a s a d e 11 % . S o m o s
sabedores que o Índice
Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo (IPCA)
de 2011 ficou em 6,5%, mas

por outro lado não há como
negar à oscilação de variados
produtos, principalmente
itens da cesta básica”, diz a
justificativa do projeto.
Com relação ao auxílio
transporte, os autores da
matéria justificam que o
valor praticado (R$ 40) é o
mesmo proposto pelo
Executivo.

A matéria foi aprovada por
unanimidade em duas
votações e já foi sancionada
pelo Executivo. A matéria
tem efeito retroativo, já que
entrou em vigor na data de
sua publicação, produzindo
seus efeitos a partir de 1º de
janeiro de 2012, conforme
artigo 3º da legislação
aprovada.

Índice de Desempenho do SUS em Ubá causa preocupação
em todo país.
É importante destacar que, em
função da grande diversidade
(demográfica, cultural,
socioeconômica, geográfica,
etc.) dos territórios do nosso
país, não seria adequado
realizar uma classificação que
apenas posicionasse, em
ordem crescente ou
decrescente, os municípios
brasileiros. Assim, para
realizar uma avaliação mais
justa, a análise comparativa
das notas do IDSUS deve ser
feita por meio dos Grupos
Homogêneos. Apenas dentro
deles, por apresentarem
características similares entre
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Casos de dengue motivam proposições
mal que atinge Ubá”, disse no
documento, que foi aprovado por
unanimidade.
A dengue pode ser transmitida por
duas espécies de mosquitos
(Aedes aegypti e Aedes
albopictus), que picam durante o
dia e a noite, ao contrário do
mosquito comum, que pica
durante a noite. Os transmissores
de dengue, principalmente o Aedes
aegypti, proliferam-se dentro ou
nas proximidades de habitações
(casas, apartamentos, hotéis), em
recipientes onde se acumula água
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Campanha da CNBB
(Confederação Nacional dos
Bispos do Brasil) 2012, com o
tema Fraternidade e Saúde”.
De acordo com o documento
apresentado na Câmara, e
aprovado por unanimidade
dos Vereadores, “o Ministério
da Saúde divulgou o Índice de
Desempenho do SUS 2011,
em que avalia o desempenho
do SUS nos municípios,
dando notas em 24
indicadores de saúde. A nota
de Ubá foi de 5,4 (de 0 a 10),
menor que a média do Estado
de Minas Gerais e menor que
mais de 20 cidades vizinhas”,
finaliza o texto. A avaliação
abrange os anos de 2008 a
2010.
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estaduais e federais a
fortalecerem, em um
compromisso compartilhado,
seus sistemas e melhorarem a
qualidade da atenção à saúde
dos brasileiros.
Visando a melhoria da
qualidade da saúde dos
u b a e n s e s , o Ve r e a d o r
Maurício Valadão Reimão de
Melo (PTB) apresentou o
requerimento 061/12,
solicitando que “seja
analisado minuciosamente o
IDSUS 2011 de Ubá junto às
equipes de Saúde da Família,
considerando a importância
desta avaliação para a
população, sabendo dos
rigorosos critérios que a
nortearam e considerando a

Através do requerimento 056/12, o
Vereador Jorge Custódio Gervásio
(PV) solicitou da Secretaria
Municipal de Saúde medidas
urgentes para reduzir os casos de
dengue no município, em especial
nos bairros Santa Bernadete, e
desde o bairro Ponte Preta até o
Aeroporto, onde dezenas de casos
foram registrados. “Por se tratar de
uma questão de saúde pública,
solicitamos mais empenho dos
profissionais da Secretaria
Municipal de Saúde, para que
possamos acabar de vez com este
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si, é possível traçar um
paralelo comparativo.
Por meio desse portal, os
resultados da avaliação, que
tem como foco o usuário do
SUS residente em cada
município brasileiro, podem
ser visualizados de maneira
georreferenciada (na forma
de cartogramas dinâmicos do
software livre I3GEO) ou
ainda em forma de tabelas
(com dados disponíveis para
downloads).
Dessa forma, o IDSUS se
coloca como um importante
subsídio para a formulação e
execução de políticas
públicas de saúde, tendo em
vista que pode subsidiar
gestores municipais,

giselecaires@camarauba.mg.gov.br
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Apresentado pelo Vereador
Maurício Valadão Reimão de
Melo (PTB), o Requerimento
053/12 solicitava o envio de
correspondência ao Executivo
municipal externando a
preocupação do Legislativo
sobre a vigilância mensal
relativa à movimentação
financeira da empresa Atran II,
contratada como prestadora de
serviços pela prefeitura, quanto
aos depósitos e pagamentos
obrigatórios de sua alçada.
De acordo com o autor da
proposição, que foi aprovada
por unanimidade dos
Vereadores, a preocupação se
faz necessária “para que não

aconteça como nos casos das
empresas contratadas
anteriormente, Adservis e
D&L, que estão levando a
prefeitura de Ubá à situação de
responsabilidade solidária
pelas dívidas não honradas. Em
novembro de 2011, a Polícia
Federal prendeu integrantes da
empresa Atran II, que foi
proibida de participar de
licitações, e ela permanece
prestando serviço em Ubá”,
diz.
Em resposta, o Secretário
Municipal de Administração,
Agenor Marques Sereno Neto,
informou que a administração
municipal elaborou um

Foto: Google.com

O Índice de Desempenho do
SUS (IDSUS) é um indicador
síntese que faz uma aferição
contextualizada do
desempenho do Sistema de
Único de Saúde (SUS) quanto
ao acesso (potencial ou
obtido) e à efetividade da
Atenção Básica, das Atenções
Ambulatorial e Hospitalar e
das Urgências e Emergências.
A partir da análise e do
cruzamento de uma série de
indicadores simples e
compostos, o IDSUS avalia o
Sistema Único de Saúde que
atende aos residentes nos
municípios, regiões de saúde,
estados, regiões, bem como

limpa (vasos de plantas, pneus
velhos, cisternas etc.).
A melhor forma de se evitar a
dengue é combater os focos de
acúmulo de água, locais propícios
para a criação do mosquito
transmissor da doença. Para isso, é
importante não acumular água em
latas, embalagens, copos
plásticos, tampinhas de
refrigerantes, pneus velhos,
vasinhos de plantas, jarros de
flores, garrafas, caixas d´água,
tambores, latões, cisternas, sacos
plásticos e lixeiras, entre outros.

contrato que visa resguardar ao
máximo o interesse público
com exigências nunca antes
cobradas a empresas
prestadoras de serviços ao
município.
“Não temos amparo legal para
manter vigilância sobre as
movimentações financeiras da
empresa contratada. Temos,
sim, e estamos fazendo, um
acompanhamento mensal das
responsabilidades da empresa
com seus servidores (depósitos
de previdência, FGTS,
pagamento de salários até o
quinto dia útil), enfim, todas as
obrigações previstas no
contrato”, finaliza o Secretário.
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Destaque

Vereador solicita implantação
de Ponto de coleta de óleo usado
A reciclagem tem um conceito
bastante simples: pegue
alguma coisa que não tem
mais utilidade e transforme-a
em alguma coisa nova em vez
de simplesmente jogá-la fora.
Pode ser qualquer coisa, desde
a reciclagem de papel velho
em papel novo até a
transformação de uma antiga
calota em uma banheira de
passarinhos decorativa. Na
realidade, a reciclagem pode
se tornar bastante complexa:
como ela interage com nosso
ambiente, nossa política,
nossa economia e até mesmo
com nossos próprios padrões
de comportamento humano,
exerce um papel importante
no futuro de nosso planeta.
No Brasil, a reciclagem ainda
engatinha. Uma pesquisa do
governo federal mostra que
apenas 0,8% do lixo é
reciclado. O balanço feito em
2008 abrange 247 municípios.
A reciclagem se torna mais
importante em escalas
maiores. Nesse nível, bens de
consumo usados são
coletados, convertidos de
volta em matéria-prima e
refeitos em novos produtos de
consumo. Latas de alumínio,
papel de escritório, aço de
prédios velhos e recipientes de
plástico são todos exemplos
de materiais comumente
reciclados em grandes
quantidades, geralmente por
meio de programas
municipais que encorajam as
coletas domésticas em grande
escala.
É raro um produto reciclado
ser exatamente do mesmo
material original a partir do
qual ele foi reciclado. Papel
reciclado, por exemplo,

contém resíduos de tinta e
fibras mais curtas que papel
virgem (papel feito de polpa
de madeira). Por causa disso,
ele pode ser menos desejável
para alguns propósitos, como
papel para copiadoras.
Quando um bem reciclado é
mais barato ou mais frágil que
o produto original, é
conhecido como ciclo inferior
(ou reciclagem descendente).
Eventualmente, os produtos
caem tanto no fluxo de
reciclagem que se torna
inviável reciclá-los
novamente. Após ser
reciclado algumas vezes, o
papel não é mais utilizável.
Em alguns casos, os produtos
podem passar por um ciclo
superior, transformados em
alguma coisa mais valiosa que
o produto original. Um
exemplo é uma empresa que
faz reciclagem ascendente,
transformando jornais velhos
e latas de alumínio em móveis
artísticos.
Para que os benefícios da
reciclagem possa ser
compartilhado entre os
cidadãos, o Vereador Vinícius
Samôr de Lacerda (PT)
apresentou o requerimento
062/12 que solicita a
implantação de um ponto de
entrega voluntária para
recolher óleo de cozinha
usado.
“Cada litro de óleo vegetal ou
animal, lançado em um lençol
freático, polui o equivalente a
um milhão de litros de água
potável. A questão do lixo e da
poluição está se tornando um
dos problemas mais graves da
atualidade. A reciclagem é
uma forma muito atrativa de
gerenciamento de resíduos, já

que transforma o lixo em
insumos, com diversas
vantagens ambientais”,
justifica o autor da
proposição, que foi aprovada
por unanimidade.
O óleo de cozinha é altamente
prejudicial ao meio ambiente
e quando jogado na pia (rede
de esgoto) causa
entupimentos, havendo a
necessidade do uso de
produtos químicos tóxicos
para a solução do problema.
Muitos bares, restaurantes,
hotéis e residências ainda têm
jogado o óleo utilizado na
cozinha na rede de esgoto,
desconhecendo os prejuízos
que isso causa.
Jogar o óleo na pia, em
terrenos baldios ou no lixo
acarreta três fins desastrosos a
esse óleo: permanece retido
no encanamento, causando
entupimento das tubulações se
não for separado por uma
estação de tratamento e
saneamento básico; se não

houver um sistema de
tratamento de esgoto, acaba se
espalhando na superfície dos
rios e das represas, causando
danos à fauna aquática; fica
no solo, impermeabilizando-o
e contribuindo com
enchentes, ou entra em
decomposição, soltando gás
metano durante esse processo,
causando mau cheiro, além de
agravar o efeito estufa.
Não jogar óleo em fontes de
água, na rede de esgoto ou no
solo é uma questão de
cidadania e por isso deve ser
incentivada.
Para evitar que o óleo de
cozinha usado seja lançado na
rede de esgoto, várias cidades
em todo o Brasil têm criado
métodos de reciclagem.
Diversas são as possibilidades
de reciclagem do óleo de
fritura, entre outras
finalidades destacam-se a
produção de resina para tintas,
sabão, detergente, glicerina,

ração para animais e
biodiesel.
Exemplo de que a iniciativa
pelo ambiente através da
reciclagem tem dado certo é a
premiação da pesquisa sobre
produção de biocombustível a
partir do óleo de cozinha, da
Universidade de São Paulo
(USP) - um dos quatro
programas vencedores da
edição de 2007 do projeto
Jovens Embaixadores
Ambientais, do Programa das
Nações Unidas para o Meio
Ambiente (PNUMA) em
parceria com a Bayer.
“A reciclagem do óleo, além
de preservar o meio ambiente,
cria mecanismos de geração
de renda e emprego, através
do desenvolvimento
sustentável, visto que seu
reaproveitamento resulta em
sabão, detergente, resina de
tintas, biodiesel, glicerina e,
até mesmo, ração para
animais”, finaliza.

Vereadores querem doações para a saúde municipal
Pretendendo conseguir
melhorias para a saúde
municipal, os Vereadores
Carlos da Silva Rufato (PSDB)
e Jorge Custódio Gervásio (PV)
apresentaram representações
solicitando doações ao
município.
A representação 015/12, de
autoria do Vereador Carlos
Rufato, solicita ao Deputado
Federal Rodrigo de Castro que
interceda junto ao setor
competente, no sentido de
promover a doação de uma
ambulância, bem como de um
aparelho de radioterapia em

prol do Núcleo de Combate ao
Câncer.
“Carente destes instrumentos
que seriam de grade valia para
dar continuidade aos excelentes
serviços que presta o Núcleo de
Combate ao Câncer, para Ubá e
região, se fazem necessárias as
injunções para benefício desta
entidade, digna de todo o apoio
e consideração, visto a nobre
causa que acolhe”, justifica o
Vereador.
Já o Vereador Jorge Gervásio,
autor da representação 019/12,
solicita o envio de
correspondência ao Deputado

Federal Sarney Filho, para que
proceda às injunções
necessárias, visando promover
a aquisição ou doação de pelo
menos duas ambulâncias
adaptadas para o atendimento
de portadores de necessidades
físicas especiais no município
de Ubá.
“Ubá, hoje com mais de 100 mil
habitantes, não possui um
número de ambulâncias
compatível com a demanda dos
que necessitam dos serviços de
saúde”, avalia o autor.
As proposições foram
aprovadas por unanimidade.
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Vereadora sugere mais servidores para
Agência regional do Ministério do Trabalho em Ubá
Reiterando a representação
0 1 9 / 1 1 , a Ve r e a d o r a
Rosângela Alfenas apresentou
o requerimento 070/12,
solicitando o envio de
correspondência à Gerência
Regional do Trabalho e
Emprego em Juiz de Fora no
sentido de providenciar a
lotação de mais funcionários
para a Agência Regional do
Ministério do Trabalho e
Emprego de Ubá, à vista da
então iminente aposentadoria

dos atuais servidores.
“De fato, duas servidoras
lotadas naquela repartição
estão nesta situação: uma já
aposentou e a outra irá
adimplir os requisitos para a
aposentadoria em maio
próximo. Os servidores
cedidos pela prefeitura de
Ubá não estão habilitados a
praticar alguns atos
indispensáveis à rotina de
e m p r e g a d o r e s e

trabalhadores, como emissão
de carteira de trabalho,
requerimento de segurodesemprego, homologações
de rescisões trabalhistas,
dentre outros serviços
necessários á garantia de
direitos, inclusive de matriz
constitucional”, justifica a
autora.
A Vereadora frisa, ainda, que
é importante registrar que
“ademais de atender à

população de Ubá, acima de
100 mil habitantes, o posto do
Ministério do Trabalho e
Emprego de nossa cidade
atende, também, aos
trabalhadores e empregadores
de diversas cidades da região,
sendo a manutenção de seu
regular funcionamento de
fundamental importância”.
O requerimento foi aprovado
por unanimidade durante a
reunião de 26/03.

Vereadora Rosângela Alfenas, Presidente
da Câmara e autora da proposição

TRE quer superar 60% de mesários voluntários
Atingir mais de 60% de
mesários voluntários no
Estado nas eleições 2012. Com
esse objetivo, o TRE começou
a veicular, nas emissoras de
rádios e de televisão, um vídeo
e um spot da campanha
Mesário Voluntário, produzida
p e l o Tr i b u n a l R e g i o n a l
Eleitoral de Minas Gerais
(TRE-MG). A campanha será
veiculada até o dia 15 de maio.
Com o mote “Um grande
brasileiro nas eleições”, as
peças audiovisuais foram

criadas pelo Laboratório de
Publicidade da PUC Minas
(NEP), por meio de uma
parceria com o TRE. O vídeo e
o spot, ambos com 30
segundos, reproduzem as falas
de vários mesários voluntários
que já atuaram em eleições e
convida o cidadão a se
cadastrar pessoalmente em seu
cartório eleitoral ou pelo
Disque-Eleitor (31 32910004) ou, ainda, pelo sítio do
Tribunal (www.tre-mg.jus.br).
Além das peças audiovisuais, a

campanha conta com cartazes
e folders que foram
distribuídos em todo o Estado
por meio dos 351 cartórios
eleitorais.
Lançada pelo TRE-MG em
2004, apenas na Capital, a
campanha Mesário Voluntário
foi estendida às demais zonas
eleitorais do Estado em 2006 e
vem apresentando números
bastante significativos desde
então. Para se ter uma idéia, em
2010, dos 188.861 mesários
nomeados para atuar no

Estado, cerca de 108 mil (57%
do total) eram voluntários; em
Belo Horizonte, dos 21.405
mesários nomeados para
trabalhar nas seções eleitorais,
cerca de 16 mil eram
v o l u n t á r i o s .
A convocação dos mesários
para trabalhar nas próximas
eleições tem início em junho
ou julho, dependendo do
cartório eleitoral. Em agosto e
setembro, serão feitos os
treinamentos dos mesários
para atuarem no pleito.

Obras na Estação Ferroviária geram proposições
Dois requerimentos foram
apresentados durante a
reunião ordinária realizada
no dia 26/03. O primeiro, de
autoria do Vereador Jorge
Custódio Gervásio (PV),
solicita da prefeitura
informações referentes às
obras de pavimentação de
passeios que se encontram
paradas, na proximidades da
Estação Municipal e da Praça
Guido Marlière. O
requerimento 066/12, foi
aprovado por unanimidade.
Já o requerimento 069/12, de
autoria do Vereador Maurício
Valadão Reimão de Melo
(PTB), requer o envio de

correspondência ao
Executivo “levando o
protesto dos moradores do
entorno da Estação
Ferroviária contrários à
demolição da calçada
original que a rodeava e sua
substituição por pedras de 3ª
categoria”.
De acordo com o texto
apresentado, e aprovado por
unanimidade dos vereadores,
o local onde transitaram Dom
Pedro II e sua comitiva,
Cesário Alvim, Raul Soares,
Levindo Coelho, Ary Barroso
e outras personalidades não
merecia tal sorte.
“Além de tudo, um serviço

mal feito, permitindo que a
água da chuva entre no prédio
da estação, semelhante ao
serviço anterior na vizinha
rua Conselheiro Augusto
César, realizada pela PMU
com as mesmas pedras, que
impedem a saída de água para
o passeio e inunda uma
residência local, conforme já
denunciamos”, afirma o autor
da proposição.
“Lamenta-se o silêncio
ensurdecedor do Conselho do
Patrimônio Cultural, como já
acontecera no caso da
demolição do casarão da
Fazenda da Liberdade”,
finaliza.

Os Vereadores Dr. Valadão (E) e Jorge da Kombi (D), autores das proposições
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Notas
Denúncia On line
Já está disponível na página do
Tribunal Regional Eleitoral link
para denúncia de propaganda
eleitoral extemporânea ou
irregular feita nas ruas ou na
internet. Também poderão ser
denunciados os casos de
propaganda extemporânea, ou
seja, as que ocorrerem antes do
dia 6 de julho - data marcada
pela legislação para o início da
propaganda eleitoral em geral.
Pelo sistema, o denunciante
preenche um formulário, a ser
direcionado à zona eleitoral
onde ocorreu a irregularidade e
que será encarregada da
fiscalização da propaganda
eleitoral. O cidadão receberá um
número de registro com o qual
pode consultar o andamento do
processo. Constatada a
irregularidade, o juiz da zona
eleitoral poderá determinar a
sua retirada da propaganda.
O sistema não aceita denúncias
anônimas, sendo obrigatória a
identificação do denunciante,
mas os dados pessoais ficarão
restritos à Justiça Eleitoral e não
constarão do expediente
instaurado para constatação da
irregularidade.
O cidadão também pode
denunciar pessoalmente, no
cartório ou no Ministério
Público. Além disso, os próprios
servidores dos cartórios
eleitorais, se constatarem
irregularidades, podem
notificá-las ao juiz. Eles
também estarão incumbidos das
diligências para confirmação
dos casos.
Nas Eleições 2010, quando o
sistema foi implementado pela
primeira vez abrangendo todo o
Estado de Minas Gerais, o
serviço registrou quase três mil
denúncias, sendo que as queixas
mais recorrentes se referiram a
cavaletes, cartazes, carros de
som e placas irregulares. O
“Denúncia On line” não
responderá a consultas e não
receberá denúncias de
propagandas eleitorais relativas
a rádio, TV e jornais – que têm
um tipo de tramitação
específica.

Ubá pode ser beneficiada com
Lei Estadual de Incentivo ao Esporte
A Lei de Incentivo ao Esporte
foi criada para estimular as
atividades desportivas e a
formação de novos atletas em
M i n a s G e r a i s . Vi s a a
concessão de incentivos
fiscais para as empresas que
apóiem o esporte estadual.
Ao financiar projetos
esportivos aprovados pela
SEEJ, essas empresas
incentivadoras obtêm
desconto de 50% das multas
e dos juros de mora a elas
aplicados, relativos ao ICMS
inscrito em dívida ativa.
Podem apresentar projetos as
entidades de direito civil,
sem fins lucrativos, que
estejam em pleno e regular

funcionamento, que
possuam titulação de
Organização da Sociedade
Civil de Interesse Público
(OSCIP) ou tenham sido
declaradas de utilidade
pública por lei municipal,
estadual ou federal.
Depois de protocolados, os
projetos são encaminhados
para manifestação do
Conselho Estadual de
Desportos e para análise de
viabilidade técnica pela
Comissão de Avaliação
instituída no âmbito da SEEJ,
ficando sujeitos à aprovação
do Secretário de Estado de
Esportes e da Juventude.
Este foi o objeto da

Esporte junto à Secretaria de
Estado de Esportes e da
Juventude (SEEJ) durante
todo o ano. A SEEJ dispõe,
atualmente, para
investimento em projetos
esportivos apoiados pela Lei
de Incentivo ao Esporte, de
recursos que totalizam
R$1.008.766,31”, informa o
texto da proposição.
Os interessados em
apresentar projetos podem
entrar em contato com a
D i r e t o r i a
d e
Desenvolvimento de
Programas e Projetos da
SEEJ através dos telefones
31-3915-4686 ou 31-39154688.

Câmara sugere que entidades
participem da 1ª Consocial
Uma conferência convocada
pelo poder público é uma
ferramenta própria de fomento à
participação social, uma
iniciativa que tem por
finalidade institucionalizar a
participação da sociedade nas
atividades de planejamento,
gestão e controle de uma
determinada política ou
conjunto de políticas públicas.
Trata-se de um momento de
reflexão que permite a
avaliação de ações realizadas
anteriormente e o
aprofundamento da discussão a
respeito dos temas propostos.
É um espaço público de debates,
um mecanismo institucional de
democracia participativa. Uma
conferência nacional é
resultante de diversas
conferências realizadas em
nível local, municipal, regional,
estadual e federal. Conferências
nacionais são, dessa forma,
grandes fóruns organizados, em
que os diversos segmentos da
sociedade debatem, por meio de
metodologia específica, todas

as políticas públicas do país que
sejam referentes aos temas
discutidos.
A representação 022/12, de
autoria do Vereador Vinícius
Samôr (PT) solicita o envio de
correspondência à FEMAC e às
Associações de Moradores da
cidade, estimulando a
participação, via internet, da 1ª
Conferência Nacional sobre
Transparência e Controle Social
(1ª Consocial).
A Consocial é uma realização
da Controladoria-Geral da
União - CGU. Convocada por
decreto presidencial de 8
dezembro de 2010, a 1ª
Consocial terá etapas
preparatórias a realizarem-se de
julho de 2011 a abril de 2012 em
todo o Brasil, o que deve
mobilizar mais de 1 milhão de
brasileiros que serão
representados por cerca de 1200
delegados esperados para a
etapa nacional da Consocial que
acontece entre os dias 18 e 20 de
maio de 2012, em Brasília.
A conferência tem como tema

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 4,5 mil pessoas
já acompanham as ações dos
Vereadores no exercício de
suas funções.

representação 021/12, de
autoria do Vereador Vinícius
Samôr de Lacerda (PT),
aprovada por unanimidade,
informando às entidades
esportivas de nossa cidade a
publicação da Secretaria
Estadual de Esporte de
Minas Gerais sobre
disponibilidade de liberação
de recursos pela Lei de
Estadual de Incentivo ao
Esporte.
“As entidades de direito civil
sem fins lucrativos
devidamente regularizadas
podem protocolar projetos
esportivos a serem
beneficiados pela Lei
Estadual de Incentivo ao

central: "A Sociedade no
Acompanhamento e Controle
da Gestão Pública" e seu
objetivo principal é de
promover a transparência
pública e estimular a
participação da sociedade no
acompanhamento e controle da
gestão pública, contribuindo
para um controle social mais
efetivo e democrático.
Além das etapas preparatórias
estaduais e municipais, a
sociedade poderá debater os
quatro eixos temáticos da
Conferência participando e
realizando conferências livres e
virtuais, além de programas e
atividades especiais como:
concursos culturais, debates
acadêmicos e seminários,
encaminhando propostas à
coordenação-executiva
nacional, via portal da 1ª
Consocial, para serem
direcionadas aos estados e à
etapa nacional conforme o
âmbito indicado.
Todas as etapas preparatórias,
assim como a nacional, são

regulamentadas por um
regimento interno, aprovado
pela Comissão Organizadora
Nacional - CON, composta por
representantes do poder
público, da sociedade civil e dos
conselhos de políticas públicas,
que prevê o número de
delegados para cada etapa, os
eixos temáticos que nortearão
os debates e demais normas
obrigatórias para a validação
das conferências. Há também o
Texto-Base da Consocial que
em caráter propositivo norteará
os debates.
Com a realização da 1ª
C o n s o c i a l ,
a s
propostas/diretrizes resultantes
de todo o processo conferencial,
subsidiarão a criação de um
Plano Nacional sobre
Transparência e Controle
Social, podendo ainda
transformarem-se em políticas
públicas, projetos de lei e até
mesmo, passar a compor
agendas de governo em âmbito
municipal, estadual ou
nacional.

ESCALA DE PLANTÕO
DROGARIAS E FARMËCIAS DE UBË - M.G.
24/03 e 25/03 2012
31/03 e 01/04 2012
06/04/2012 (S.PAIXÃO)
07/04 e 08/04 2012

MUNIQUE 24Hs

Rua São José, 428. Tel.: 3532 2424.

SÃO DOMINGOS

Rua Cel.Otaviano da Rocha ,638-A.Tel.:3532 3287

FARMAVIDA

SILVEIRA

Rua São José, 91 ª Tel.: 3532 3526.

WILSON

Av.Gov. Valadares, 806. Tel.: 3531 3919.

FARMA SOUZA

Pça da Independência, 474. Tel.:3532 9474.

SILVEIRA

Rua São José, 91 ª Tel.: 3532 3526.

DESCONTÃO

Av.Cristiano Roças, 204. Tel.:3532 2633.

Av. Olegário Maciel, 622. Loja B. Tel.:3532 7433.

DROGALEX

Av.Padre Arnaldo Jansen, 105. Tel.:3531 3513.

CAXANGÁ

Rua Cel.Júlio Soares,481. Tel.:3532 3095.

VILA CASAL

R. Ver.Benedito Augusto Vieira, 394.V.Regina. 3532 9725.

MUNIQUE (Itatiaia)

Av.Padre Arnaldo Jansen, 1135. Tel.: 3531 2637.

SANTA BERNADETE

Av. Olegário Maciel, 936. Tel.: 3531 6765.

JANSEN

Av.Padre Arnaldo Jansen, 473. Tel.: 3531 4667.

MAIS SAÚDE

Rua José Augusto Marcos,290. Olaria. Tel.: 3541 0260.

MUNIQUE (Triângulo) Av.Olegário Maciel, 242. Tel.: 3532 2733.
14/04 e 15/04 2012
21/04 e 22/04 2012
28/04 e 29/04 2012
01/05/2012 (TRABALHO)

N.S.APARECIDA

Rua São José, 04. Tel.: 3532 1201.

FARMA SOUZA

Pça da Independência, 474. Tel.:3532 9474.

AMÉRICA

Pça da Independência,452. Tel.: 3541 3500.

VITÓRIA

Rua Ten. Pedro Batalha,472. Tel.: 35314824.

FAMÍLIA

Rua 7 setembro, 45. Tel.: 3531 0800.

UBAENSE

Praça São Januário,200. Tel.:3531 3339.

DESCONTÃO

Av.Cristiano Roças, 204. Tel.:3532 2633.

FARMANIA

Av Com.Jacinto Soares S Lima, 600 B.Tel.: 3532 1737.
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Atas
.Resumo da Ata nº 136, da Sessão
Ordinária da Câmara Municipal
de Ubá, realizada no dia 06 de
fevereiro de 2012. Presentes
todos os senhores vereadores.
Aprovação da Ata de nº. 135. 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 revisão geral da remuneração
dos Servidores Municipais e dá
outras providências”. Passa-se à
leitura de proposições dos Srs.
Vereadores: Vereador Carlos da
Silva Rufato 1) 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. 2)
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. 3) Indicação 003/12,
ao Prefeito, solicitando
recapeamento asfáltico e
poliédrico, bem como a limpeza
da Rua Engenheiro Manoel
Coelho, bairro Industrial. 4)
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. 5) 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. 6)
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
freqüentemente ocorrem junto às
chuvas. 7) 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). 8)
Requerimento 004/12, ao
prefeito, solicitando
recapeamento do asfalto das ruas
afetadas pelas recentes chuvas,
no bairro Santa Bernadete. 9)
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 1) 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 1) 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. 2)

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.
3) Moção de Congratulações e
Aplausos 001/12, ao Pastor
Maurílio Oswaldo de Souza,
pelos bons trabalhos prestados
junto à sociedade ubaense. 4)
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 1)
Indicação 009/12, ao Prefeito,
solicitando a limpeza do entulho
de lixo que se encontra
amontoado nas proximidades da
beira-linha, bairro Schiavon. 2)
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. 3) 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 1) Representação
002/12, aos dirigentes da
Energisa, solicitando a
manutenção em toda a rede
elétrica de nossa cidade.
Vereador Luiz Alberto Gravina
1) Indicação 011/12, ao Prefeito,
solicitando interceder junto à
E n e rg i s a , n o s e n t i d o d e
promover a troca da iluminação
da Rua Cônego Agostinho
Moreira, bairro Boa Vista. 2)
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 1) 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.
2) 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. 3) Projeto de Lei
001/12, que “Fixa o subsídio do
Prefeito do Município de Ubá e
dá outras providências”.
Vereador Paulo César Raymundo
1) 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. 2)
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. 3) 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. 4)
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. 5)
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. 6)
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 1)
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 1)
Requerimento 013/12, ao
Prefeito, solicitando a
implantação da Gincana
Ecológica no calendário escolar.
2) Representação 003/12, ao
Comandante do 21º BPMMG,
solicitando a volta da
intensificação da base
comunitária móvel da PM,
principalmente em bairros e
comunidades. 3) Representação
004/12, à Secretaria Municipal
de Juventude do Governo
Federal, agradecendo pela
conquista do Projovem Urbano
para a cidade de Ubá. Proposição
E n g l o b a d a – To d o s o s
Vereadores 1) Moção de
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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. Passa-se a
Ordem do Dia: Primeira
discussão e votação da seguinte
matéria: 1) Projeto de Lei
Complementar nº 001/12 que
“Altera e acrescenta dispositivos
da Lei Complementar nº 127, de
21 de outubro de 2011, que
institui o Sistema de
Estacionamento Rotativo
Controlado no Município de Ubá
e dá outras providências”. A
matéria encontra-se com vista
concedida ao vereador Jorge
Gervásio que devolve a matéria
para a mesa diretora. Na
discussão, o representante da
Associação dos Ciclomotores de
Ubá é convidado a se pronunciar.
Este fala que esteve em uma
reunião com o Prefeito na qual
ele se comprometeu a não tomar
nenhuma decisão a respeito de
valores e locais de
estacionamento para os
ciclomotores sem antes ouvir a
opinião da Associação. O
vereador Paulo César afirma
acreditar ter sido muito bom esse
entendimento entre o Prefeito e
Associação de Ciclomotores.
Afirma, ainda, que há uma
garantia, por parte do Prefeito de
que o valor do estacionamento
rotativo não ultrapassará R$0,25
a hora e de que também não será
cobrado valor de
estacionamento para motoboys.
O vereador Maurício Valadão
questiona o motivo de só agora o
prefeito ter decidido suspender a
apreensão de ciclomotores no
centro da cidade até que seja
votada a lei regulamentadora do
estacionamento rotativo.
Segundo ele, há muitos meses
que as motocicletas estão sendo
guinchadas sem motivo e
ilegalmente no centro da cidade
e pergunta porque só agora o
prefeito resolveu tomar uma
providência sobre o assunto. Ele
define a situação como uma das
coisas mais vergonhosas que ele
já viu nos últimos tempos em
Ubá. O vereador diz acreditar
que as multas cobradas aos
motociclistas foram ilegais e
pede que o advogado da Câmara
Municipal juntamente com a
advogada da Associação dos
Ciclomotores façam um estudo a
respeito da legalidade dessa
cobrança. Por fim, ele apresenta
três emendas ao projeto. Emenda
001: Acrescenta-se ao art. 3º da
Lei Complementar Municipal
127, de 21 de Outubro de 2011, o
seguinte parágrafo: §7º. O
estacionamento de motocicletas,
ciclomotores e demais veículos
de duas rodas será gratuito.
Emenda 002: Acrescenta-se ao
art. 3º da Lei Complementar
Municipal 127, de 21 de Outubro
de 2011, o seguinte parágrafo:
§8º. Os espaços para vagas
destinados às motos,
ciclomotores e demais veículos
de duas rodas terão no mínimo
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1/3 dos espaços reservados aos
automóveis e serão situados em
locais centrais da cidade.
Emenda 003: Acrescenta-se ao
art. 3º da Lei Complementar
Municipal 127, de 21 de Outubro
de 2011, o seguinte parágrafo:
§9º. Na pista de descida da
Avenida Comendador Jacinto
Soares de Souza Lima (Av. Beira
Rio), o espaço onde estacionam
automóveis, entre a Ponte
próxima ao Banco do Brasil e a
Ponte da Rua São José, será
destinado ao estacionamento
gratuito de motos, ciclomotores
e bicicletas. O vereador Carlos
Rufato afirma que o valor do
estacionamento rotativo não
ultrapassará R$0,25 a hora e que
não será cobrado valor de
estacionamento para motoboys,
desde que seja em frente ao local
onde eles atendem. Ele diz ainda
que foi considerado por bem
fazer uma cobrança de
estacionamento, ainda que
pequena, para criar uma maior
rotatividade nesse tipo de
veículos no centro da cidade. O
vereador Vinícius afirma que os
vereadores têm que ter coerência
e qualificação no que no que
dizem. Ele afirma ainda que as
apreensões e multas aplicadas
sobre os ciclomotores até o dia
31 de janeiro não foram feitas
irregularmente já que a empresa
r e s p o n s á v e l p e l o
estacionamento rotativo na
cidade, judicialmente, estava
amparada para promover este
tipo de ação e diz, também, que a
suspensão temporária dessas
apreensões só foi feita após
entendimento entre a prefeitura,
empresa e Polícia Militar. Por
fim, ele defende que não adianta
ficar tentando jogar um grupo
contra o outro e que o objetivo de
todos é que a situação seja
solucionada. Passa-se a votação.
A Emenda 001 é colocada em
votação e rejeitada por 7 votos
contrários e 2 a favor. A Emenda
002 é colocada em votação e
rejeitada por 7 votos contrários e
2 a favor. A Emenda 003 é
colocada em votação e rejeitada
por 7 votos contrários e 2 a favor.
A Emenda 004 é lida: Altera e
acrescenta parágrafos ao art. 3º
da Lei Complementar Municipal
127, de 21 de outubro de 2011:
Art. 3º (...) “§5º. Motocicletas,
ciclomotores e congêneres não
poderão utilizar vagas do
Sistema Rotativo demarcadas e
destinadas ao estacionamento de
automóveis”. “§6º. Serão
demarcadas e destinadas vagas
próprias para estacionamento de
motocicletas, ciclomotores e
congêneres.” Colocada em
votação a emenda 004 é
aprovada por 7 votos favoráveis
e 2 abstenções. O Projeto de Lei
Complementar nº 001/12 é
colocado em votação o projeto é
aprovado por 7 votos favoráveis
e 2 abstenções. Todas as
proposições foram aprovadas
por unanimidade (9 votos). A Srª.
presidente agradece a presença
de todos e declara encerrada esta
sessão.
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Mesa Diretora Proposições da reunião do
dia 19/03/2012
Vereador Carlos da Silva
Rufato
Representação 015/12, ao
Deputado Federal Rodrigo
de Castro, solicitando as
injunções necessárias
visando promover a doação
de uma ambulância, bem
como um aparelho de
radioterapia para o Núcleo
de Combate ao Câncer.
Moção de Congratulações e
Aplausos 020/12, ao Núcleo
de Combate ao Câncer,
pelos brilhantes serviços
prestados na área da saúde.
Moção de Pesar 023/12,
pelo falecimento do Senhor
Mauro Teixeira, ocorrido
recentemente em nossa
cidade.
Vereador Dalmo José
Coelho – Dalmo
Cabeleireiro
Indicação 047/12, ao
Prefeito, solicitando
recapeamento do asfalto
bem como a colocação de
containers de lixo junto à
Rua Agostinho Barbosa,
bairro Nova Olinda, a
pedido dos moradores.
Vereador Darci Pires da
Silva – Pastor Darci
Indicação 051/12, ao
Prefeito, solicitando a
limpeza geral com capina na
Rua Maestro João Ernesto,
bairro Industrial, bem como
a regularização de seu
calçamento.
Indicação 052/12, ao
Prefeito, solicitando um
quebra-molas nas
proximidades do número 91
da Rua Oswaldo Bressan,
bairro Lava-pés, reiterando
a Indicação 054/11 de
autoria do Vereador Luiz
Alberto Gravina.
Moção de Congratulações e
Aplausos 021/12, ao Senhor
Álvaro Cassiano de Araújo,
pelos brilhantes serviços
prestados neste município.
Moção de Congratulações e
Aplausos 022/12, à Empresa
N. A. Andrade e Cia. LTDA,
pelos brilhantes serviços
sociais prestados.
Vereador Jorge Custódio
Gervásio – Jorge da Kombi
Indicação 053/12, ao
Prefeito, solicitando o
conserto de uma ponte na
entrada do bairro Rosa de
To l e d o , b e m c o m o
asfaltamento em todas as
ruas do mesmo.
Indicação 054/12, ao
Prefeito, solicitando a
construção de dois quebra-

Proposições
molas nas proximidades do
número 963 da Rua Cel.
Júlio Soares.
Requerimento 056/12, ao
Secretário Municipal de
Saúde, solicitando urgentes
medidas para reduzir os
casos de Dengue no
município, em especial aos
bairros Santa Bernadete, e
desde o bairro Ponte Preta,
até o Aeroporto, onde
dezenas de casos foram
registrados.
Requerimento 057/12, ao
Secretário Municipal de
Saúde, solicitando que as
marcações dos exames
sejam realizadas em mais
dias da semana, para melhor
atendimento à população,
reiterando a Indicação
205/11 de autoria do
Vereador Carlos da Silva
Rufato.
Requerimento 058/12, ao
Prefeito, solicitando uma
“Operação Tapa Buracos”
desde o bairro Santa
Bernadete até o Mangueira
Rural.
Representação 016/12, à 38º
Superintendência Regional
de Ensino, solicitando a
implantação do projeto
“Saúde na Escola”, na
Escola Estadual Cesário
Alvim.
Representação 017/12, à
Gerente da Agência dos
Correios de Ubá, solicitando
o atendimento ao bairro
Rosa de Toledo, carente
deste serviço.
Ve r e a d o r M a u r i c i o
Valadão Reimão de Melo –
Doutor Valadão
Requerimento 063/12, ao
Prefeito, solicitando obras
junto à Rua Newton dos
Santos, bairro Industrial, por
se encontrar interditada
desde as chuvas do início do
ano. Reitera parcialmente a
Indicação 014/12 de autoria
do Vereador Carlos da Silva
Rufato.
Requerimento 059/12, ao
Prefeito, solicitando melhor
sinalização no Trevo do
Anel Viário próximo à ETA
d a C O PA S A , n a
comunidade do Peixoto
Filho.
Requerimento 060/12, ao
Corpo de Bombeiros,
solicitando uma inspeção
nas pontes sobre o Rio Ubá,
na Rua dos Viajantes e no
Prolongamento da Avenida
Beira Rio, no bairro Dico
Teixeira, a pedido dos
moradores.
Requerimento 061/12, ao
Secretário Municipal de

Saúde, solicitando uma
análise do Índice de
Desempenho do SUS-2012,
visto Ubá ter obtido a nota
5,4 (0 a 10).
Vereador Vinícius Samôr
de Lacerda
Requerimento 062/12, ao
Prefeito, solicitando a
implantação de um Ponto de
Entrega Voluntária para
recolher óleo de cozinha
usado, reiterando desta
forma, a Indicação 044/10
de mesma autoria.
Representação 018/12,
Associações de Moradores,
Escolas e Entidades Sociais
da cidade convidando a
participarem do evento em
Comemoração ao Dia
Internacional da Síndrome
de Down, que acontecerá na
sexta-feira dia 23 de março
às 19hs no salão comunitário
do Bairro Primavera.
Proposição Englobada –
Todos os Vereadores
Indicação 056/12, ao
Prefeito, solicitando a
limpeza geral da Rua
Lincoln Rodrigues Costa,
b a i r r o B o a Vi s t a ,
principalmente em sua parte
final, nas proximidades do
“Museu da Arte e Som” da
Rádio Educadora.
Mesa Diretora Proposições da reunião do
dia 26/03/2012
Vereador Carlos da Silva
Rufato
Indicação 055/12, ao
prefeito, solicitando a
sinalização e colocação de
obstáculos visando coibir a
passagem de motocicletas e
outros tipos de conduções
em um beco que liga as ruas
Cristo Rei, e Flores.
Vereador Darci Pires da
Silva – Pastor Darci
Indicação 057/12, ao
Prefeito, solicitando a
limpeza das redes de esgoto
que se encontram entupidas,
na Rua Álvaro Bigonha,
bairro COHAB, a pedido
dos moradores.
Moção de Congratulações e
Aplausos 028/12, à Senhora
Elaine Coelho Pandelo, pelo
brilhante trabalho voluntário
desenvolvido no último
sábado, no bairro Pires da
Luz.
Vereador Jorge Custódio
Gervásio – Jorge da Kombi
Requerimento 064/12, ao
Prefeito, solicitando
informações acerca da
forma de utilização do
Jornal Atos Oficiais, neste
município.
Requerimento 065/12, ao

Prefeito, solicitando
interceder junto à
ENERGISA, visando
promover a colocação das
lâmpadas em 05 postes no
Córrego dos Mendes, sem
iluminação.
Requerimento 066/12, ao
Prefeito, solicitando
informações referentes às
obras de pavimentação de
passeios nas proximidades
da Estação Municipal e da
Praça Guido Marliere.
Requerimento 067/12, ao
Prefeito, solicitando
informações sobre o
calendário tributário do
município de Ubá, referente
aos descontos no IPTU.
Representação 019/12, ao
Deputado Federal Sarney
Filho, solicitando
ambulâncias adaptadas para
promover melhorias no
atendimento da saúde neste
município.
Representação 020/12, à
ENERGISA, solicitando
informar nas contas de luz, a
nova regra referente à Tarifa
Social, que dá ao
contribuinte de baixa renda,
descontos de até 65%.
Vereador Luiz Alberto
Gravina
Indicação 059/12, ao
Prefeito, solicitando a
limpeza geral da Rua José
Luiz de Andrade da Silva,
bairro São João,
principalmente, em um
terreno cujo mato se
encontra muito alto, onde
menciona, a pedido dos
moradores.
Indicação 059/12, ao
Prefeito, solicitando a
construção de um bueiro ao
lado do Posto São
Domingos, na Rua Cel.
Otaviano da Rocha, a
pedido dos moradores.
Ve r e a d o r M a u r i c i o
Valadão Reimão de Melo –
Doutor Valadão
Requerimento 068/12, ao
Prefeito, protestando contra
a ação da Secretaria
Municipal de Obras e
Serviços Urbanos, ante ao
patrolamento que quebrou
manilhas de esgoto no local
que refere, na Rua José
Teixeira de Abreu, bairro
Santa Bernadete.
Requerimento 069/12, ao
Prefeito, levando o protesto
de moradores, ante ao
estorno da Estação
Ferroviária, contra a
demolição da calçada
original ao redor da mesma e
substituída por pedras de 3ª

categoria.
Vereador Paulo César
Raymundo
Requerimento 071/12,
convidando o Senhor João
de Souza Lima, responsável
pelo combate à Dengue, a
comparecer em Plenário, na
próxima Reunião.
Moção de Congratulações e
Aplausos 030/12, ao Dr.
Antônio Queiroz, por sua
assunção ao cargo de
Membro Titular da
Academia Mineira de
Odontologia – A.M.O.
Vereadora Rosângela
Alfenas
Requerimento 070/12, à
Gerência Regional do
Trabalho e Emprego em JF,
solicitando a lotação de mais
funcionários para a Agência
Regional do Ministério do
Trabalho e Emprego de Ubá,
reiterando a Representação
019/11 de mesma autoria.
Vereador Vinícius Samôr
de Lacerda
Representação 021/12, às
entidades esportivas de
nossa cidade, informando da
publicação da Secretaria
Estadual de Esporte de
Minas Gerais na
disponibilidade de liberar
recursos da Lei Estadual de
Incentivo ao Esporte.
Representação 022/12, à
FEMAC e às Associações
de Moradores, estimulando
à participação via internet da
1ª Conferência Nacional
Sobre Transparência e
Controle Social.
Moção de Congratulações e
Aplausos 031/12, à Bazari
Produções, pelas diversas
contribuições trazidas ao
meio artístico.
Proposições Englobadas –
Todos os Vereadores
Moção de Congratulações e
Aplausos 024/12, ao Atleta
Mesatenista João Vitor
Coelho da Silva, por seu
brilhantismo como atleta e
estudante.
Moção de Congratulações e
Aplausos 025/12, ao Atleta
Mesatenista Gabriel Soares
Santos, por seu brilhantismo
como atleta e estudante.
Moção de Congratulações e
Aplausos 026/12, ao Atleta
Mesatenista Marcelino
Pinheiro Ricardo, por seu
brilhantismo como atleta e
estudante.
Moção de Congratulações e
Aplausos 027/12, ao Atleta
Mesatenista Túlio Soares
Vieira, por seu brilhantismo
como atleta e estudante.
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