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Câmara pode regulamentar
licenciamento de ciclomotores em Ubá

Os Vereadores irão discutir o projeto que sofrerá duas votações. Somente após este trâmite, será encaminhado para sanção do prefeito municipal.
Em destaque, dois exemplos de ciclomotores.

De acordo coma Lei
Federal 9503, que
institui o Código
Brasileiro de Trânsito
(CTB), cabe aos
municípios registrar e
licenciar, dentre outros,
os ciclomotores,
fiscalizando, atuando,
aplicando penalidades e
arrecadando multas
decorrentes de
infrações.
Embora tenha
transcorrido quase 15
anos desde a vigência
do CTB (1997) e a
existência de um grande
número de ciclomotores
circulando em vias
públicas locais, não há,
ainda, uma legislação
municipal assumindo o
direito de registrar tais
veículos.

Pág 05

Comissão de Saúde recebe
acolhedora de cães do bairro Cohab
Câmara aprova solicitação
de creche no Pires da Luz

Vereador pede benfeitorias
para o distrito de Ubari
Novos protocolos
de atendimento para
tratamento do AVC
podem chegar a Ubá
Conheça as proposições
dos Vereadores

Foi encaminhado à Câmara
Municipal de Ubá um
ofício assinado pela
Presidente da Associação
de Moradores e Amigos
dos Bairros Antonina
Pág 02 Coelho, Antônio Bigonha e
Universitário –
AMABACABU – e um
relatório da reunião com os
moradores dos bairros
sobre o funcionamento de
Pág 04 um canil ilegal no bairro. A
Comissão de Educação,
Saúde e Assistência Social,
composta pelos Vereadores
Paulo César Raymundo
(DEM), Luiz Alberto
Gravina (PMDB) e Carlos
Pág 05
da Silva Rufato (PSDB),
estiveram no local e
convidaram a dona da casa,
Sra. Leila, para uma
reunião com na Câmara.
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Ocorrida no dia 03/04,
Leila disse que nunca foi
convidada para uma
conversa com os
representantes ou
moradores do Bairro

Cohab, onde mora, e por
isso achou precipitado
terem levado seu nome a
jornais ou terem redigido
um oficio à Câmara sem
antes escutá-la.

Leila disse precisar de ajuda para cuidar dos cães,
pois gasta cerca de R$4 mil por mês. Atualmente ela possui 104 cães
recolhidos nas ruas da cidade. Em destaque, um dos cães que ela cuida
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Câmara aprova melhorias em vias públicas
Com a finalidade de melhorar
o tráfego de pedestres,
automóveis, motociclistas e
outros meios de transporte, os
vereadores da Câmara
Municipal de Ubá aprovaram
por unanimidade dois
requerimentos, durante a
reunião do dia 23/04, ambos
de autoria do vereador Darci
Pires da Silva (PSC).
O requerimento 096/12
solicita do prefeito
municipal, Vadinho Baião, a
urgente sinalização e efetiva
fiscalização, visando atender
o C ó d i g o d e Tr â n s i t o

Brasileiro, com a menção das
velocidades máximas das
vias deste município.
O artigo 61 do Código
Brasileiro de Trânsito diz que
a velocidade máxima
permitida para a via será
indicada por meio de
sinalização, obedecidas suas
características técnicas e as
condições de trânsito.
O parágrafo 1º deste artigo
explica que onde não existir
sinalização regulamentadora,
a velocidade máxima nas vias
urbanas será de: oitenta
quilômetros por hora nas vias

de trânsito rápido (Ubá não
possui vias de trânsito
rápido); sessenta quilômetros
por hora nas vias arteriais
(por exemplo, a Avenida
Beira-Rio); quarenta
quilômetros por hora nas vias
coletoras (ruas que vão dar,
por ex., na Avenida BeiraRio); trinta quilômetros por
hora nas vias locais (ruas
internas do Centro e dos
bairros).
Já o requerimento 097/12,
solicita ao chefe do
Executivo a reforma da
sinalização da Avenida

Olegário Maciel. A
proposição indica as
benfeitorias a serem
executadas: refazer a
sinalização horizontal,
pintando novamente as faixas
de sinalização e travessia de
pedestres; colocar piquetes
de pedra na divisão da
ciclovia com a via principal,
impedindo que veículos
utilizem o espaço destinado
aos ciclistas para realizar
ultrapassagens, colocando a
vida de muitos em risco, e
construir quebra- molas em
toda a sua extensão.

Vereador Pastor Darci (PSC),
autor das proposições

Vereador quer mais atendimento do pediatra
em Diamante
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estudos no sentido de
promover o aumento da
quantidade de
atendimentos do pediatra
que atende no distrito de
Diamante.
“Atualmente, o
profissional só atende no
distrito de Diamante uma

vez ao mês, fazendo com
que muitas famílias
fiquem sem conseguir
consultas para suas
crianças, em virtude da
demanda da localidade”,
justifica o vereador.
Ainda de acordo com a
proposição, o pediatra

responsável pelos
atendimentos já se
p o s i c i o n o u
favoravelmente, visando
melhorar o tratamento da
saúde no município. A
proposição foi aprovada
por unanimidade.

Câmara aprova solicitação
de creche no Pires da Luz

“O bairro Pires da Luz é
muito populoso, contendo
muitas famílias, de pais
que trabalham fora, na
maioria das vezes,
fazendo-se necessária a
construção de uma creche
para atender a essas
pessoas”.

Esta foi a justificativa do
requerimento 089/12,
apresentado pelo Vereador
Dalmo José Coelho (PT) e
a p r o v a d o p o r
unanimidade dos
Ve r e a d o r e s . N a
proposição, o Edil solicita
ao prefeito de Ubá,

Va d i n h o B a i ã o , q u e
promova estudos,
viabilizando a construção
de uma creche municipal,
para a comunidade do
bairro Pires da Luz,
reiterando a Indicação
093/09, também de autoria
de Dalmo.

Prazo para entregar lista de filiados
à Justiça Eleitoral terminou
Terminou o prazo para o envio
das relações de filiados pelos
partidos políticos via internet
por meio do sistema Filiaweb,
do Tribunal Superior Eleitoral
(TSE). O envio das listas pela
internet, semestralmente, está
previsto na Resolução
23.117/2009, do TSE. As
relações de filiados deveriam
ser enviadas por representante
legal do partido, em nível
estadual ou municipal,
devidamente habilitado
perante a Justiça Eleitoral, por
meio do Filiaweb, conforme
prevê essa resolução e o
Provimento 2/2010, da CGE.
Após receber a relação dos
filiados, a Corregedoria-

Geral Eleitoral do TSE inicia
o procedimento de
identificação das
duplicidades de filiação
partidária, isto é, daqueles
cidadãos que estão inscritos
em mais de uma legenda. Essa
etapa será realizada entre os
dias 17 e 22 de abril. Ainda
nesse período, aqueles que
forem identificados como
filiados a duas agremiações
diferentes serão notificados
para informar à qual estão
efetivamente associados e
comprovar eventual
desfiliação que não foi
registrada pelo seu antigo
partido. Os partidos também
são notificados nos casos de

Foto: Google.com

Vereador Jorge Custódio Gervásio

O vereador Jorge
Custódio Gervásio (PV)
a p r e s e n t o u o
requerimento 100/12,
durante a reunião do dia
23/12. A proposição
solicita do Secretário
Municipal de Saúde,
Claudio Ponciano,

dupla filiação. Atualmente
são 29 os partidos políticos
com órgãos de direção em
Minas Gerais.
Cabe ressaltar que, segundo a
legislação eleitoral, se a
relação não for enviada até o
prazo mencionado,
permanece inalterada a
filiação constante da relação
remetida anteriormente (feita
em outubro de 2011).
Aqueles que pretendem
concorrer aos cargos de
prefeito, vice-prefeito e
vereador nas eleições 2012
devem contar com, no
mínimo, um ano de filiação
partidária.
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Destaque

Comissão de Saúde visita
acolhedora de cães no bairro Cohab
Foi encaminhado à Câmara
Municipal de Ubá um
ofício assinado pela
Presidente da Associação
de Moradores e Amigos
dos Bairros Antonina
Coelho, Antônio Bigonha e
Universitário –
AMABACABU – e um
relatório da reunião com os
moradores dos bairros
sobre o funcionamento de
um canil ilegal no bairro. A
Comissão de Educação,
Saúde e Assistência Social,
composta pelos Vereadores
Paulo César Raymundo
(DEM), Luiz Alberto
Gravina (PMDB) e Carlos
da Silva Rufato (PSDB),
estiveram no local e
convidaram a dona da casa,
Sra. Leila, para uma
reunião na Câmara.
Ocorrida no dia 03/04, D.
Leila disse que nunca foi
convidada para uma
conversa com os
representantes ou
moradores do Bairro
Cohab, onde mora, e por
isso achou precipitado
terem levado seu nome a
jornais ou terem redigido
um oficio à Câmara sem
antes escutá-la.
Ela explicou que os
animais ficam em sua
residência, “mas lá não é
canil e nem tem a estrutura
de um”. Ela diz sentir
compaixão por aqueles
animais que estão
abandonados na rua,
carentes de cuidados e por
isso os recolhe para cuidar.
De acordo com
informações prestadas pela
dona da casa, são 104 cães
no total, tendo um custo de
aproximadamente, quatro
mil reais (incluindo rações,
remédios, três
empregados, um carroceiro
que recolhe os dejetos dos
animais quatro vezes por
semana, materiais de
limpeza, e água).
As principais reclamações
dos moradores foram a
respeito do mau cheiro da
água que escorre da casa da
senhora Leila, a
preocupação com a saúde
dos moradores vizinhos o e

barulho que os animais
fazem.
“Gasto muita água e o
escoamento vai para a rua.
Quanto à saúde dos
moradores, gostaria que
fosse apontada a pessoa
que já teve qualquer
problema causado pelos
cães, pois nunca chegou ao
meu conhecimento
qualquer fato parecido.
Acredito que se tivesse
acontecido, a pessoa teria
me procurado para
reclamar com o
diagnóstico médico nas
mãos”, justificou D.Leila.
Com relação ao barulho,
ela afirmou ser um exagero
daqueles que reclamaram.
“Eles latem sim, não tenho
como controlá-los, pois são
muitos, mas não a ponto de
tornar a vida de um vizinho
inviável”, informou.
D. Leila contou que a
Vigilância Sanitária esteve
em sua casa em setembro
de 2011 para fazer a
vistoria das condições de
higiene e não puderam
notificá-la, pois sua casa
estava devidamente limpa.
Porém, concedeu-lhe um
prazo para que tomasse
providência quanto aos
animais, pois não podia
mantê-los em sua casa. Já
ciente dos fatos, o Dr.
Bruno Guerra, Promotor de
Justiça, a notificou. Por
isso, a senhora Leila
decidiu redigir e protocolar
na Prefeitura uma carta
endereçada ao Prefeito
Va d i n h o B a i ã o ,
autorizando que fossem
recolhidos todos os
animais que estão em seu
poder. Obteve, em resposta
à carta, a informação de
que não existe lei que a
impeça de ter os cães,
independentemente de
quantos sejam.
O s Ve r e a d o r e s L u i z
Alberto Gravina e Paulo
César Raymundo
explicaram à senhora Leila
que será feita uma
proposição ao Prefeito para
que este tome a iniciativa
de solucionar seu caso, pois
as comissões dessa Casa

Os Vereadores estiveram presente ao local

Leila cuida de 104 animais que estariam abandonados nas ruas da cidade

somente apuram as
reclamações e depois
encaminham o assunto à
Prefeitura para que seja
tomada a providência
devida.
Já o Vereador José Roberto
Reis Filgueiras (PT)
comentou com a dona dos
cães que ela transferiu um
problema público para si,

porque hoje os animais que
ela acolheu não podem ser
mais devolvidos à rua, o
que caracterizaria
abandono de animais,
proibido por lei. E sugeriu
que ela participe da
próxima licitação,
inclusive com o apoio da
comissão para auxiliá-la na
documentação, uma vez

que ela gosta de cuidar dos
animais.
Finalizando, D. Leila disse
que são poucos aqueles que
reconhecem seu trabalho, o
que a entristece, pois é um
trabalho que poucos têm
coragem de trazer pra si,
mas que é de grande valia
para o próprio município
de Ubá.
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Câmara solicita implantação do Brasil Alfabetizado em comunidade rural
O programa Brasil
Alfabetizado é uma porta de
acesso à cidadania ao estimular
o interesse pela elevação da
escolaridade de grandes
contingentes da população
vítimas de desigualdades
sociais históricas.
Desenvolvido em todo o
território nacional, tem como

atendimento prioritário 1.928
municípios que apresentam
taxa de analfabetismo igual ou
superior a 25%. Desse total,
90% localizam-se na região
Nordeste. Esses municípios
recebem apoio técnico na
implementação das ações do
programa, visando garantir a
continuidade dos estudos aos

alfabetizandos.
O índice de analfabetismo de
Ubá em 2009 era de 9,6% da
população; em 2010, com a
adoção do Programa, foi
reduzido para 5,8%, de acordo
com dados do IBGE,
transformando-o no maior
programa Brasil Alfabetizado
da região Sudeste, para cidades

com menos de 20% de
população analfabeta e, ainda,
situado entre os 10 primeiros
do país.
O Programa é do Governo
Federal e tem duração de oito
meses para cada etapa, estando
presente nos maiores bairros da
cidade e também nos distritos.
A implantação do programa na

Comunidade da Pedra Branca
foi solicitada através da
indicação 086/12, de autoria do
Vereador Dalmo José Coelho
(PT). “O programa é uma porta
de acesso à cidadania ao
despertar o interesse pela
elevação da escolaridade”,
justifica o Edil. A proposição
foi aprovada por unanimidade.

Vereador pede benfeitorias para o distrito de Ubari
As academias ao ar livre são
um convite ao exercício físico
com equipamentos coloridos
e diferentes que despertam
nas pessoas no mínimo
curiosidade para saber como
funcionam. Lembram o playground, os brinquedos dos
parques destinados
exclusivamente às crianças.
As academias ao ar livre são a
maior representação de
democratização das
atividades físicas: qualquer

pessoa, em qualquer
momento, sem custo algum,
pode se beneficiar utilizando
aquele espaço, tanto do ponto
de vista do lazer quanto do da
saúde.
A principal vantagem é ter um
espaço público, atrativo,
modernamente equipado para
fazer exercícios que
contribuirão para o combate
ao sedentarismo, ajudando na
promoção da saúde da
população.

Com o intuito de melhorar a
qualidade de vida dos
ubaenses proporcionando
saúde e bem estar a todos, o
Vereador Dalmo José Coelho
(PT) apresentou o
requerimento 088/12, no qual
solicita que a prefeitura
construa uma academia ao ar
livre no distrito de Ubari. Este
pedido reitera a indicação
152/09, de autoria do próprio
Dalmo. A proposição foi
aprovada por unanimidade.

Técnico de enfermagem
Já no requerimento 087/12, o
vereador petista solicita do
Secretário Municipal de
Saúde, Vereador Claudio
Ponciano, a urgente
contratação de técnicos de
enfermagem para
atendimento no posto de
saúde do distrito. Esta
solicitação já foi feita através
do requerimento 188/11,
também de autoria do
vereador Dalmo.

Vereador Dalmo José Coelho,
autor das proposições

Parlamentar pede doações de livros para incentivar a leitura na Zona Rural
Em decorrência do Dia
Nacional do Livro Infantil e
Dia Internacional do Livro,
comemorados no último dia
19 de abril, aconteceu a
Tenda Literária. A iniciativa,
que teve o apoio do Sindicato
dos Produtores Rurais de
Ubá, pretendeu mobilizar a
população para a importância
da leitura e para a doação de
livros ao projeto “Arca das
Letras”.
Para que as Escolas
Municipais possam

participar e contribuam com
o projeto, o Vereador Vinícius
Samôr de Lacerda (PT)
apresentou a representação
024/12, solicitando que as
escolas apoiem a arrecadação
de livros. O “Arca das Letras”
acontece em Ubá desde 2010,
onde foram capacitados os
agentes de leitura e
implantadas 20 bibliotecas
espalhadas pela zona rural da
cidade. A proposição foi
aprovada por unanimidade.
Sobre o Programa

Criado em 2003 pelo
M i n i s t é r i o d o
Desenvolvimento Agrário
(MDA), o programa Arca das
Letras implanta bibliotecas
para facilitar o acesso ao livro
e à informação no meio rural
brasileiro.
O Programa beneficia
diariamente milhares de
famílias do campo, formadas
por agricultores familiares,
assentados da reforma
agrária, comunidades de
pescadores, remanescentes

de quilombos, indígenas e
populações ribeirinhas.
Bibliotecas rurais
Para incentivar e facilitar o
acesso à leitura, as
bibliotecas são instaladas na
casa dos agentes de leitura ou
nas sedes de uso coletivo
(associações comunitárias,
pontos de cultura, igrejas), de
acordo com a escolha da
c o m u n i d a d e
e
disponibilidade dos agentes.
O acervo inicial de cada arca
conta com cerca de 200

livros, selecionados para
contribuir com o trabalho, a
pesquisa e o lazer das
populações que vivem no
campo. Os exemplares são
escolhidos de acordo com a
indicação e demanda das
famílias atendidas. Os
acervos são formados por
literatura infantil, para
jovens e adultos, livros
didáticos, técnicos,
especializados e de
referência ao exercício da
cidadania.

Vereador solicita aquisição de materiais de segurança para trabalhadores
Atendendo a pedidos dos
trabalhadores da Secretaria
Municipal de Obras e
Serviços Urbanos (SMO), o
Vereador Jorge Custódio
Gervásio (PV), apresentou o
requerimento 090/12,
solicitando ao prefeito
municipal a urgente aquisição
e distribuição de uniformes,
calçados, luvas e materiais de
segurança necessários para o

exercício de suas atividades.
“Já há muito tempo, estes
trabalhadores vêm
enfrentando sérias
dificuldades no que se refere a
vestuário, sem dignas
condições de segurança e
higiene para trabalhar. Muitos
têm trabalhado de chinelos e
sandálias, roupas rasgadas,
expostos a diversos perigos”,
diz a proposição, que reitera o

pedido contido no
requerimento 237/11.
A proposição pede
providências com urgência
para preservar as condições
de trabalho dos profissionais
da SMO e evitar acidentes de
trabalho. A proposição foi
aprovada por unanimidade
dos Vereadores durante a
reunião ordinária do dia
16/04.

O que é acidente de trabalho?
Acidente de trabalho é aquele
que acontece no exercício de
atividade em serviço da
empresa provocando lesão
corporal ou perturbação
funcional e podendo causar
morte, perda ou redução
permanente ou temporária da
capacidade para o trabalho. A
melhor maneira de minimizar
os custos da empresa é

investir na prevenção de
acidentes. Muitos
empresários tem a ideia
errônea que devem diminuir
seus investimentos em
equipamentos de proteção
individual, contratação de
pessoal de segurança do
trabalho e medidas de
segurança. O custo de um
acidente pode trazer inúmeros
prejuízos à empresa.
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Notas
Eleições 2012
O Tribunal Regional Eleitoral
de Minas Gerais (TRE-MG)
aprovou, por unanimidade,
resolução que regulamenta os
procedimentos referentes ao
controle e fiscalização do
financiamento e da
arrecadação e gastos de
campanha dos partidos,
candidatos e comitês
financeiros nas eleições de
2012.
Pela primeira vez em se
tratando de eleições
municipais, será adotado um
sistema informatizado para
aumentar a eficácia do controle
dos gastos de campanha. Tratase de uma iniciativa pioneira do
Tribunal Regional Eleitoral de
Minas.
A resolução, dividida em cinco
capítulos, estabelece os
procedimentos quanto ao
controle concomitante dos
gastos de campanha, ao
registro dos comitês
financeiros, comercialização
de bens e fiscalização de
eventos, circularização e
entrega da prestação de contas
parciais e finais. A relatora do
processo foi a juíza Luciana
Nepomuceno.
O secretário de Controle
Interno e Auditoria do TREMG, Adriano Denardi Júnior,
explica que “em 2008, foi
iniciada pela Justiça Eleitoral
mineira a ação chamada
'controle concomitante', para
acompanhar os gastos durante
sua realização.
Para as eleições de 2012,
haverá a utilização de sistema
informatizado semelhante,
porém com funcionalidades
adicionais que ampliarão a
agilidade e precisão dos
controles. O sistema utilizará a
base de dados do Sistema de
Prestações de Contas de
Campanha – SPCE, que
permite o cruzamento
eletrônico dos dados colhidos
durante a campanha e as
informações contidas nas
prestações de contas.

Câmara pode regulamentar
licenciamento de ciclomotores em Ubá
De acordo coma Lei Federal
9503, que institui o Código
Brasileiro de Trânsito (CTB),
cabe aos municípios registrar
e licenciar, dentre outros, os
ciclomotores, fiscalizando,
atuando, aplicando
penalidades e arrecadando
multas decorrentes de
infrações.
Embora tenha transcorrido
quase 15 anos desde a
vigência do CTB (1997) e a
existência de um grande
número de ciclomotores
circulando em vias públicas
locais, não há, ainda, uma
legislação municipal
assumindo o direito de
registrar tais veículos.
Visando contemplar esta
matéria, o Executivo
encaminhou a mensagem
014, contendo um projeto de
Lei que “dispõe sobre
procedimento para a

i m p l a n t a ç ã o d e
licenciamento de
ciclomotores no município de
Ubá, estabelece valores para
cobrança de taxa de licença, e
dá outras providências”.
“Importante registrar que a
regulamentação será de
âmbito municipal, liberando
os ciclomotores para tráfego
exclusivamente no território
municipal, ficando a critério
do proprietário do veículo a
faculdade de emplacá-lo no
município ou Estado, neste
último caso, com incidência
do IPVA para tráfego fora do
território municipal”, explica
o texto.
Segundo o art. 2º do projeto
de Lei, são considerados
ciclomotores, sujeito ao
registro e licenciamento
anual, os veículos de duas ou
três rodas, provido d um
motor de combustão interna,

(primeiro emplacamento)
será de R$ 22,83; a taxa de
licenciamento anual terá o
valor de R$ 13,28; para
transferência de propriedade
será cobrada a taxa de R$
22,83; será cobrado o valor de
R$ 22,83 para a emissão da 2ª
via do CRV; R$ 11,18 para
alteração de dados; e R$
11,18 para baixa do veículo.
Ainda de acordo com o
projeto, os custos da
confecção da placa de
identificação, bem como as
despesas com a vistoria
técnica, serão custeados pelo
proprietário do veículo.
O texto, informa a
mensagem, foi submetido e
aprovado por unanimidade
pelo Conselho Municipal de
Trânsito e Transportes de Ubá
e agora será apreciado pelos
Vereadores da Câmara
Municipal.

Novos protocolos de atendimento
para tratamento do AVC podem chegar a Ubá
Apresentado pelo Vereador
Maurício Valadão Reimão de
Melo (PTB), o Requerimento
094/12 solicita ao chefe do
Executivo que determine à
Secretaria Municipal de Saúde,
a análise da Portaria 664/2012,
do Ministério da Saúde que
institui novos protocolos para o
tratamento do Acidente
Vascular Cerebral (AVC) pelo
SUS (Sistema Único de Saúde).
“Seria muito importante que
Ubá fosse contemplada com
estes protocolos, que muitos
benefícios trariam para a nossa
população”, justifica o autor da
proposição.
O AVC é a segunda maior causa
de morte e a principal causa de
incapacidade no mundo. Com
base nas informações do
DATASUS, de 2005 a 2009
registraram- se no Brasil cerca
de 170.000 internações por
AVC/ano, com um percentual
de óbitos em torno de 17%. Em
2009, o AVC representou 1,5%

das 11.509.485 internações
hospitalares registradas no
Sistema Único de Saúde
(SUS).
O AVC, ou derrame cerebral,
ocorre quando há um
entupimento ou o rompimento
dos vasos que levam sangue ao
cérebro provocando a paralisia
da área cerebral que ficou sem
circulação sanguínea
adequada.
Diminuição ou perda súbita da
força na face, braço ou perna de
um lado do corpo; alteração
súbita da sensibilidade com
sensação de formigamento na
face, braço ou perna de um lado
do corpo; perda súbita de visão
num olho ou nos dois olhos;
alteração aguda da fala,
incluindo dificuldade para
articular, expressar ou para
compreender a linguagem; dor
de cabeça súbita e intensa sem
causa aparente; instabilidade,
vertigem súbita intensa e
desequilíbrio associado a

Vereador Dr. Valadão, autor da proposição

náuseas ou vômitos são os
principais sintomas do AVC.
Muitos fatores de risco
contribuem para o seu
aparecimento. Alguns desses
fatores não podem ser
modificados, como a idade, a
raça, a constituição genética e o
sexo. Outros fatores,
entretanto, podem ser
diagnosticados e tratados, tais
como a hipertensão arterial

(pressão alta), a diabetes
mellitus, as doenças cardíacas,
a enxaqueca, o uso de
anticoncepcionais hormonais,
a ingestão de bebidas
alcoólicas, o fumo, o
sedentarismo (falta de
atividades físicas) e a
obesidade. A adequação dos
hábitos de vida diária é
primordial para a prevenção do
AVC.

ESCALA DE PLANTÕO
DROGARIAS E FARMËCIAS DE UBË - M.G.

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/Camar
aMunicipalDeUba .O
Tw i t t e r d a c a m a r a é
www.twitter.com/camara_u
ba . Mais de 6 mil pessoas já
acompanham as ações dos
Vereadores no exercício de
suas funções.

e que não exceda a
50cilindradas (50cm3 ou
3,05 polegadas cúbicas).
Além do registro e
licenciamento anual, os
veículos ficam sujeitos ao
atendimento das exigências
do CTB.
Para conduzir estes veículos,
será necessário portar e
apresentar às autoridades de
trânsito o Certificado de
Registro Veicular (CRV) e o
comprovante de pagamento
do licenciamento anual, sob
pena de apreensão do veículo.
Poderá ser apresentado,
ainda, a nota fiscal, recibo de
compra e venda com
atestado de reconhecimento
das assinaturas,
acompanhado da certidão
negativa de furto/roubo.
O projeto de Lei prevê, ainda,
a cobrança de taxas de
serviço. A taxa de inclusão
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14/04 e 15/04 2012
21/04 e 22/04 2012
28/04 e 29/04 2012
01/05/2012 (TRABALHO)
05/05 e 06/05 2012
12/05 e 13/05 2012
19/05 e 20/05 2012
26/05 e 27/05 2012

N.S.APARECIDA

Rua São José, 04. Tel.: 3532 1201.

FARMA SOUZA

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

MUNIQUE (Itatiaia)

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

AMÉRICA

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

VITÓRIA

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

SANTA BERNADETE

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

FAMÍLIA

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

UBAENSE

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

JANSEN

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

DESCONTÃO

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

FARMANIA

Av Com.Jacinto Soares S Lima, 600 B.Tel.: 3532 1737.

MAIS SAÚDE

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

DROGA SHOPP I

Pça da Independência, 467. Tel.:3531 5755.

INDUSTRIAL

Av. Olegário Maciel, 796. Tel.: 3531 7444.

FARMACRUZ

Rua Peixoto Filho, 175 A. Tel.:3532 1066.

DROGA SHOPP II

Rua São José, 78. Tel.: 3532 5439

MONTREAL

Pça Independência, 430. Tel.: 3532 1880.

CENTRAL

Rua Cônego Vidal,91.B. São Sebastião.Tel.:3531 4431.

FARMACENTRO

Av. Raul Soares, 197. Tel.: 3531 5547.

GLOBO

Rua Duque de Caxias, 76. Tel.: 3532 2047.

FARMANIA

Av Com.Jacinto Soares S Lima, 600 B.Tel.: 3532 1737.

CAXANGÁ

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

MAIS SAÚDE

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

MINEIRA

Av. Senador Levindo Coelho,450.Santa Alice. Tel.:35312602.

30 de abril de 2012

Atas
Resumo da Ata nº 142, da Sessão
Ordinária da Câmara
Municipal de Ubá, realizada no
dia 19 de março de 2012.
Presentes todos os senhores
vereadores. Aprovação das Atas
nºs 140 e 141. Em seguida leitura
do Protocolo: leitura das
correspondências recebidas.
Vereador Carlos da Silva Rufato 1)
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. 2) Moção de
Congratulações e Aplausos 020/12
ao Núcleo de Combate ao Câncer,
pelos brilhantes serviços prestados
na área da saúde. 3) Moção de
Pesar 023/12, pelo falecimento do
Senhor Mauro Teixeira, ocorrido
recentemente em nossa cidade.
Vereador Dalmo José Coelho 1)
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 1)
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. 2) 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. 3) Moção de
Congratulações e Aplausos
021/12, ao Senhor Álvaro
Cassiano de Araújo, pelos
brilhantes serviços prestados neste
município. 4) Moção de
Congratulações e Aplausos
022/12, à Empresa N. A. Andrade e
Cia. LTDA, pelos brilhantes
serviços sociais prestados.
Vereador Jorge Custódio Gervásio
1) Indicação 053/12, ao Prefeito,
solicitando o conserto de uma
ponte na entrada do bairro Rosa de
Toledo, bem como asfaltamento
em todas as ruas do mesmo. 2)
Indicação 054/12, ao Prefeito,
solicitando a construção de dois
quebra-molas nas proximidades
do número 963 da Rua Cel. Júlio
Soares. 3) 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. 4) 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.
5) Requerimento 058/12, ao
Prefeito, solicitando uma
“Operação Tapa Buracos” desde o
bairro Santa Bernadete até o
Mangueira Rural. 6)
Representação 016/12, à 38º
Superintendência Regional de
Ensino, solicitando a implantação
do projeto “Saúde na Escola” na

Escola Estadual Cesário Alvim. 7)
Representação 017/12, à Gerente
da Agência dos Correios de Ubá,
solicitando o atendimento ao
bairro Rosa de Toledo, carente
deste serviço. Vereador Mauricio
Valadão Reimão de Melo 1)
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.
2) Requerimento 059/12, ao
Prefeito, solicitando melhor
sinalização no Trevo do Anel
Viário próximo à ETA da Copasa,
na comunidade do Peixoto Filho.
3) 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.
4)
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 1) 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. 2) 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 sextafeira dia 23 de março às 19hs no
salão comunitário do Bairro
Primavera. Proposição Englobada
– Todos os Vereadores 1)
Indicação 056/12, ao Prefeito,
solicitando a limpeza geral da Rua
Lincoln Rodrigues Costa, bairro
Boa Vista, principalmente em sua
parte final, nas proximidades do
“Museu da Arte e Som” da Rádio
Educadora. Passa-se à Ordem do
Dia: Primeira discussão e votação
das seguintes matérias: 1) Projeto
de Lei nº 02/12 que “Altera a
ementa e o artigo 1º da Lei
Municipal nº 3.476, de 30 de junho
de 2005 que dispõe sobre a
concessão da Comenda Ary
Barroso ao Senhor José Valdemar
Aguiar”. O projeto foi aprovado
por unanimidade (9 votos). 2)
Projeto de Lei nº 06/12 que
“Concede reajuste aos
vencimentos básicos dos
Servidores Públicos da Câmara
Municipal de Ubá, e contém outras
disposições”. Colocado em
discussão o vereador Paulo César
Raymundo pede para que seja
registrado que o aumento
oferecido não partiu apenas de
alguns vereadores e que o mesmo
foi um consenso obtido entre todos
os vereadores. O vereador
Maurício Valadão comenta que o
pedido de aumento dos servidores
de Juiz de Fora será de 15%. O
projeto foi aprovado por
unanimidade (9 votos). 3) Projeto
de Decreto Legislativo nº 01/12
que “Aprova as Contas do
Município de Ubá, referente o
exercício de 2005”. O projeto foi
aprovado por unanimidade (9
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votos). Todas as proposições
foram aprovadas por unanimidade
(09 votos). Leitura da Ordem do
dia. A presidente apresenta um
documento separado pelo
vereador José Roberto Filgueiras
Reis. O vereador José Roberto diz
que foi procurado pelo presidente
da Associação de Moradores dos
bairros Antonina Coelho, Antônio
Maranhão e Universitário,
solicitando audiência pública com
os vereadores para tratar sobre um
canil que funciona irregularmente
no bairro Antonina Coelho.
Segundo o presidente, a
Associação já procurou o
Ministério Público e a Secretaria
de Saúde, sem sucesso. O vereador
sugere que a Comissão de Saúde
da Câmara faça uma inspeção no
local. O presidente , vereador
Paulo César Raymundo, e a
Comissão decidem que a inspeção
será feita na próxima sexta-feira,
dia 23, às 9 horas. A Srª. Presidente
agradece a presença de todos e
declara encerrada esta sessão.
Resumo da Ata nº 143, da Sessão
Extraordinária da Câmara
Municipal de Ubá, realizada no
dia 19 de março de 2012.
Presentes todos os senhores
vereadores. Passa-se à Ordem do
Dia: Discussão e votação final da
seguinte matéria: 1) Projeto de Lei
nº 06/12 que “Concede reajuste
aos vencimentos básicos dos
Servidores Públicos da Câmara
Municipal de Ubá, e contém outras
disposições”. O projeto foi
aprovado por unanimidade (9
votos). A Srª. presidente agradece
a presença de todos e declara
encerrada esta sessão.
Resumo da Ata nº 144, da Sessão
Ordinária da Câmara
Municipal de Ubá, realizada no
dia 26 de março de 2012.
Presentes todos os senhores
vereadores. Aprovação das Atas
nºs 142 e 143. Em seguida leitura
do Protocolo: leitura das
correspondências recebidas.
Passa-se à leitura de pareceres: 1)
Leitura do Projeto de Lei que
“autoriza a abertura de crédito
especial ao Orçamento Municipal
de 2012, para realização de
despesas de capital no âmbito da
Secretaria Municipal de Saúde, e
dá outras providências.” 2) Leitura
do Projeto de Lei que “autoriza a
abertura de crédito especial ao
Orçamento Municipal de 2012, no
âmbito da Secretaria Municipal de
Educação, para realização de
despesas com recursos do
Programa Projovem Urbano, e
contém outras disposições.” 3)
Leitura do Projeto de Lei que “dá
nova redação ao Art. 6º da Lei
Municipal nº 3.960, de 27 de
dezembro de 2012, que alterou a
Lei Municipal nº 3.834, de 11 de
fevereiro de 2012, que dispõe
sobre a reestruturação do
Programa Auxílio-Alimentação
aos Servidores da Câmara
Municipal de Ubá, 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 055/12,
ao prefeito, solicitando a
sinalização e colocação de
obstáculos visando coibir a
passagem de motocicletas e outros
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tipos de conduções em um beco
que liga as ruas Cristo Rei, e
Flores. Vereador Darci Pires da
Silva 1) 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. 2) 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 1) Requerimento
064/12, ao Prefeito, solicitando
informações acerca da forma de
utilização do Jornal Atos Oficiais,
neste município. 2) 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. 3) Requerimento
066/12, ao Prefeito, solicitando
informações referentes às obras de
pavimentação de passeios nas
proximidades da Estação
Municipal e da Praça Guido
Marliere. 4) Requerimento
067/12, ao Prefeito, solicitando
informações sobre o calendário
tributário do município de Ubá,
referente aos descontos no IPTU.
5) Representação 019/12, ao
Deputado Federal Sarney Filho,
solicitando ambulâncias
adaptadas para promover
melhorias no atendimento da
saúde neste município. 6)
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 1) 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. 2) 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
d o s m o r a d o r e s . Ve r e a d o r
Mauricio Valadão Reimão de
Melo 1) Requerimento 068/12, ao
Prefeito, protestando contra a ação
da Secretaria Municipal de Obras
e Serviços Urbanos, ante ao uso de
retroescavadeira que quebrou
manilhas de esgoto no local que
refere, na Rua José Teixeira de
Abreu, bairro Santa Bernadete. 2)
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 1)
Requerimento 071/12,
convidando o Senhor João de
Souza Lima, responsável pelo
combate à Dengue, a comparecer
em Plenário, na próxima Reunião.
2) 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 1)
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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 1) 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. 2)
Representação 022/12, à FEMAC
e às Associações de Moradores,
estimulando à participação via
internet da 1ª Conferência
Nacional Sobre Transparência e
Controle Social. 3) Moção de
Congratulações e Aplausos
031/12, à Bazari Produções, pelas
diversas contribuições trazidas ao
meio artístico. Proposições
Englobadas – Todos os Vereadores
1) Moção de Congratulações e
Aplausos 024/12, ao Atleta
Mesatenista João Vitor Coelho da
Silva, por seu brilhantismo como
atleta e estudante. 2) Moção de
Congratulações e Aplausos
025/12, ao Atleta Mesatenista
Gabriel Soares Santos, por seu
brilhantismo como atleta e
estudante. 3) Moção de
Congratulações e Aplausos
026/12, ao Atleta Mesatenista
Marcelino Pinheiro Ricardo, por
seu brilhantismo como atleta e
estudante. 4) Moção de
Congratulações e Aplausos
027/12, ao Atleta Mesatenista
Túlio Soares Vieira, por seu
brilhantismo como atleta e
estudante. Passa-se à Ordem do
Dia: Discussão e votação final das
seguintes matérias: 1) Projeto de
Lei nº 02/12 que “Altera a ementa
e o artigo 1º da Lei Municipal nº
3.476, de 30 de junho de 2005 que
dispõe sobre a concessão da
Comenda Ary Barroso ao Senhor
José Valdemar Aguiar”. 2) Projeto
de Decreto Legislativo nº 01/12
que “Aprova as Contas do
Município de Ubá, referente o
exercício de 2005”. Os dois
projetos foram aprovados por
unanimidade (9 votos). Todas as
proposições foram aprovadas por
unanimidade (09 votos). Leitura
da Ordem do dia. O vereador
Vinícius Samôr pede a realização
de sessão extraordinária na
próxima segunda-feira (2/4) para
votação dos três pareceres e o
auxílio-alimentação dos
servidores da Câmara e o plenário
acata. Leitura da Ordem do Dia. O
vereador Paulo César, presidente
da Comissão de Saúde, Educação
e Assistência Social, informa que a
visita ao canil do bairro Cohab
constatou as suas más condições,
além do grande ruído pelo latido
dos cães. No entanto, o vereador
elogiou o trabalho voluntário da
dona do canil, Sra. Leila, dizendo
que é preciso a ajuda do Poder
Público para que estes animais não
voltem para as ruas. Será
agendada a vinda da Sra. Leila à
Câmara para discutir o problema
com os vereadores. A Srª.
Presidente agradece a presença de
todos e declara encerrada esta
sessão.
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Proposições da reunião do
dia 16/04/2012
Vereador Dalmo José
Coelho – Dalmo
Cabeleireiro
Indicação 086/12, ao
Secretário Municipal de
Educação, sugerindo
implantar o programa
“Brasil Alfabetizado” na
comunidade da Pedra
Branca.
Requerimento 087/12, ao
Secretário Municipal de
Saúde, solicitando a
urgente contratação de
Técnicos de Enfermagem
para atendimento no posto
de saúde do Distrito de
Ubari, reiterando o
Requerimento 188/11 de
mesma autoria.
Requerimento 088/12, ao
Prefeito, solicitando
estudos que viabilizem a
construção de uma
“Academia ao Ar Livre” no
Distrito de Ubari,
reiterando a Indicação
152/09 de mesma autoria.
Requerimento 089/12, ao
Prefeito, solicitando
estudos que viabilizem a
construção de uma creche
municipal para a
comunidade do bairro Pires
da Luz, reiterando a
Indicação 093/09 de mesma
autoria.
Vereador Darci Pires da
Silva – Pastor Darci
Indicação 087/12, ao
Prefeito, solicitando
providências para sanar o
afundamento do asfalto da
Rua Engenheiro Manoel
Gonçalves Coelho, bairro
Industrial (COPARMA),
ocasionado por uma
manilha de esgoto
estourada.
Indicação 088/12, ao
Prefeito, solicitando o
conserto da ponte que dá
acesso ao bairro Rosa de
Toledo, em virtude de a
mesma se encontrar com
toda a estrutura
comprometida, trazendo
iminentes perigos aos
transeuntes.
Indicação 089/12, ao
Prefeito, solicitando a
regularização do asfalto da
Rua Henrique Parma, nas
proximidades do número
138, bairro Santa
Bernadete.
Moção de Pesar 037/12,
pelo falecimento do
Saudoso Presbítero Paulo
Roberto da Silva, ocorrido
recentemente.

Proposições
Vereador Jorge Custódio
Gervásio – Jorge da
Kombi
Indicação 090/12, ao
Prefeito, solicitando
quebra-molas nas
proximidades do Anel
Viário, do Bonsucesso, que
dá acesso à comunidade do
Córrego Alegre.
Indicação 091/12, ao
Prefeito, solicitando o
envio a esta Casa, de um
Projeto de Lei,
acrescentando dispositivo à
Lei Complementar
099/2008, no sentido de
vincular a Administração
Pública, para que as
próximas aberturas de ruas
e logradouros públicos, não
sejam realizadas inferiores
a 12 metros de largura.
Indicação 092/12, ao
Prefeito, solicitando a
criação de um espaço,
semelhante ao Horto
Florestal, para uso e
proveito da população, com
a promoção de espetáculos
culturais e atividades de
diversas naturezas.
Requerimento 090/12, ao
Prefeito e Secretário
Municipal de Obras e
Serviços Urbanos,
solicitando a urgente
aquisição e distribuição de
uniformes, calçados, luvas
e materiais necessários,
para a realização do
trabalho dos profissionais
da Secretaria Municipal de
Obras e Serviços Urbanos,
reiterando o Requerimento
237/11 de mesma autoria.
Requerimento 092/12, ao
Prefeito, solicitando uma
operação tapa-buracos em
toda extensão da Avenida
Amadeu José Schiavon,
bairro Schiavon, reiterando
a Indicação 103/11 de
autoria do Vereador José
Roberto Reis Filgueiras.
Vereador José Roberto
Reis Filgueiras – Zé
Roberto do Móveis Bettio
Indicação 093/12, ao
Prefeito, solicitando a
limpeza de um terreno
situado na Rua Carlos
Teixeira Siqueira, bairro
Schiavon.
Indicação 094/12, ao
Prefeito, solicitando uma
operação tapa-buracos em
todas as ruas do Bairro
Schiavon, reiterando
parcialmente a Indicação
103/11 (Rua Amadeu José
Schiavon) de mesma
autoria.

Moção de Congratulações
e Aplausos 038/12, à
Senhora Sandra Regina da
Silva Kilesse, pela posse da
Presidência do Conselho
Municipal de Saúde de
U b á , o c o r r i d o
recentemente.
Ve r e a d o r M a u r i c i o
Valadão Reimão de Melo
– Doutor Valadão
Indicação 095/12, ao
Prefeito, solicitando o
recapeamento asfáltico na
Rua Antônio Carlos
Caiaffa, bairro Primavera.
Indicação 096/12, ao
Coordenador Regional do
DER/MG, solicitando a
reparação de uma cratera
existente na Rodovia MG
124, no sentido à Divinésia,
a cerca de 700 metros do
trevo do bairro Santa
Edwirges.
Requerimento 093/12, ao
Prefeito, solicitando
explicações sobre uma
entrevista divulgada no
último dia 10 de abril, no
programa “Em Dia com a
Notícia”, da Rádio
Educadora Trabalhista de
Ubá, onde o Sr. José do
Carmo da Silva denunciou
a cobrança de R$ 200,00 na
Secretaria Municipal de
Saúde para a liberação de
um exame de Ressonância
Magnética.
Requerimento 094/12, ao
Prefeito, solicitando a
análise da Portaria 664/12,
do Ministério da Saúde,
pela Secretaria Municipal
de Saúde, que diz respeito
aos novos protocolos para
tratamento do AVC, pelo
SUS.
Vereador Vinícius Samôr
de Lacerda
Representação 024/12, às
Escolas do Município de
Ubá, solicitando apoio e a
arrecadação de livros par o
projeto “Arca das Letras”.
Representação 025/12, às
Associações Comunitárias
e Entidades de Ubá,
solicitando a mobilização
para a coleta das assinaturas
do Projeto de Lei de
Iniciativa Popular que
“dispõe sobre a Política
Nacional de Economia
Solidária”.
Proposição Englobada
Moção de Pesar 039/12,
pelo falecimento da
Senhora Augusta Coelli dos
Santos, ocorrido
recentemente.
Proposições da reunião

do dia 23/04/2012
Vereador Carlos da Silva
Rufato
Indicação 097/12, ao
Prefeito, solicitando o
desvio para o Rio Ubá, de
um rio morto, não corrente,
com esgoto, que atravessa a
propriedade da empresa SR
Farinha, causando
transtornos à população, na
Rua Antônio da Costa
Ribeiro, bairro Antônio
Bigonha.
Moção de Pesar 040/12,
pelo falecimento do
Saudoso Senhor Vicente
Schetino, ocorrido
recentemente.
Vereador Darci Pires da
Silva – Pastor Darci
Indicação 098/12, ao
Prefeito, solicitando a
reforma da sinalização,
bem como acréscimo de
quebra-molas junto à Rua
Cel. Otaviano da Rocha,
bairro São Domingos.
Indicação 099/12, ao
Prefeito, solicitando a troca
do manilhamento do bairro
São Domingos.
Requerimento 096/12, ao
Prefeito, solicitando a
urgente sinalização
indicativa de velocidade,
nas vias de Ubá, bem como
a efetiva fiscalização.
Requerimento 097/12, ao
Prefeito, solicitando a
reforma da sinalização da
Avenida Olegário Maciel,
com a colocação de
piquetes de concreto,
dividindo a ciclovia do
restante da via e o
acréscimo de quebramolas, reiterando, este
último pedido, a Indicação
005/11 de autoria do
Vereador Carlos da Silva
Rufato.
Moção de Congratulações
e Aplausos 041/12, ao 2º
STG PM Alirio Haber
Barbosa Junior, pelos
brilhantes serviços
prestados neste município.
Moção de Congratulações
e Aplausos 042/12, ao
evangelista Francisco
Motta Greci, pelos
brilhantes serviços
prestados neste município.
Moção de Congratulações
e Aplausos 043/12, ao SubTenente Elias da Silva
Pujoni, pelos brilhantes
serviços prestados neste
município.
Vereador Jorge Custódio
Gervásio – Jorge da

Kombi
Requerimento 100/12, ao
Secretário Municipal de
Saúde, solicitando o
aumento dos atendimentos
de pediatria no Distrito de
Diamante.
Vereador José Roberto
Reis Filgueiras – Zé
Roberto do Móveis Bettio
Moção de Congratulações
e Aplausos 044/12, ao
Senhor Ulisses Galdino,
pelos brilhantes serviços
prestados perante a
comunidade ubaense.
Vereador Luiz Alberto
Gravina
Indicação 100/12, ao
Prefeito, solicitando
calçamento de um trecho de
aproximadamente 50
metros na Rua Manoel
Soares Ferreira, no
Povoado São Domingos da
Colônia Padre Damião, a
pedido dos moradores.
Vereador Vinícius Samôr
de Lacerda
Requerimento 101/12, à
Secretaria Municipal de
Educação, solicitando o
incentivo de Agentes de
Leitura da cidade para
participarem do I Encontro
Estadual de Agentes de
Leitura do Programa Arca
das Letras em Minas
Gerais.
Representação 026/12, à
Secretaria Estadual de
Educação e à 38ª
Superintendência Regional
de Ensino, solicitando
providências acerca das
queixas e reclamações
referentes ao CESEC desta
cidade.
Representação 027/12, ao
Curso de Biologia da
UEMG/Ubá, informando a
inscrição no Programa
Ciências Sem Fronteiras,
do Governo Federal.
Moção de Congratulações
e Aplausos 045/12, à equipe
de Segurança Alimentar e
Nutricional, da Secretaria
M u n i c i p a l d o
Desenvolvimento Social,
pelo reconhecimento e
destaque no Encontro
Nacional de Gestores da
Rede de Equipamentos e
Serviços de Alimentação
Nutricional.
Proposição Englobada
Moção de Congratulações
e Aplausos 046/12, ao atleta
mesatenista Samuel
Volpato Queiroz, por seu
brilhantismo como atleta e
como estudante.
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