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UEMG volta à pauta de discussões na Câmara

Vários alunos, professores e funcionários da Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG Campus Ubá) estiveram presentes à sessão. Os Vereadores reiteraram seu
apoio à permanência da instituição no município.

A Universidade do Estado
de Minas Gerais
(UEMG/Ubá) conta,
atualmente, com 300
alunos distribuídos em 12
turmas. São oferecidos os
cursos de Design de
Produto, Ciências
Biológicas e Química.
Estes cursos têm
apresentado notas
máximas pelos órgãos
avaliadores, com alguns
dos alunos da instituição
conseguindo grande
destaque no mercado de
trabalho, seja em
concursos ou em
premiações, como o
prêmio Móvel Destaque
Femur 2012, projetado por
um aluno da UEMG.
Durante a reunião ordinária
do dia 07/05, vários alunos,
professores e servidores da
UEMG estiveram
presentes à sessão.Vários
v e r e a d o r e s s e
manifestaram e
apresentaram ações de
apoio à instituição.
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Vereadores criam Frente Parlamentar
de apoio ao movimento dos filhos separados
Vereadores informam
professores sobre
curso de prevenção do uso
de drogas nas escolas
Câmara Municipal participa
de Congresso da AMM
Câmara regulamenta
licenciamento
de ciclomotores em Ubá
Conheça as Proposições
apresentadas pelos
Vereadores

Entre as décadas de 30 e 70,
crianças foram arrancadas
dos braços de seus pais.
Muitas ao nascerem iam
diretamente para orfanatos
em uma ação cruel e
devastadora,
autorizada pela
Pág 02
Lei 610, de 13 de janeiro de
1949, que marcou para
sempre com a discriminação
os filhos dos portadores de
hanseníase.
Pág 04 Os filhos separados pelo
isolamento compulsório em
todo o Brasil são pessoas
que, sem terem sido
pacientes de hanseníase,
foram criados à margem da
sociedade porque o
Pág 05 preconceito os excluiu do
universo da vida.
Para que esta bandeira seja
levada adiante, os dez
Vereadores que compõem a
Câmara Municipal de Ubá
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apresentaram o
requerimento 102/12, que
solicita a instituição da
Frente Parlamentar de Apoio
ao Movimento dos Filhos
Separados, pretendendo,
também, mobilizar as

Câmaras Municipais da
Zona da Mata para esta
causa. A proposição foi
aprovada por unanimidade
durante a reunião ordinária
do dia 03/05.

Vereadores aprovaram a criação
da Frente Parlamentar por unanimidade
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Vereadores informam professores sobre
curso de prevenção do uso de drogas nas escolas
O Vereador Vinícius Samôr (PT)
apresentou a Representação
029/12, solicitando o envio de
correspondência à 38ª
Superintendência Regional de
Ensino, à Secretaria Municipal
de Educação e às escolas
públicas da cidade, informando
a abertura de matrículas no curso
de prevenção do uso de drogas
para educadores de escolas
públicas. A proposição foi
aprovada por unanimidade dos
Vereadores.
Mais de 25 mil educadores,
entre eles, professores,
coordenadores e gestores das
escolas públicas, têm este ano
oportunidade de conhecer,
discutir, tirar dúvidas e trocar
informações com especialistas
sobre a prevenção do uso de

drogas nas escolas. O curso
Prevenção do Uso de Drogas,
gratuito e à distância, é
oferecido pelo Ministério da
Educação e pela Secretaria
Nacional de Políticas sobre
Drogas (Senad), em parceria
com a Universidade de Brasília
(UnB). A pré-inscrição pode ser
feita até dia 6 de julho.
A formação é para educadores
que trabalham com estudantes
de 5ª a 8ª série do ensino
fundamental (6º ao 9º ano) e do
ensino médio. A inscrição é
individual, mas cada
estabelecimento deve formar
um grupo de cinco profissionais
(professor, diretor,
coordenador) que responderão
pelo núcleo de prevenção do uso

A cessão de uso é o
instrumento jurídico
adequado para a
transferência gratuita da
posse de um bem público de
uma entidade ou órgão para
outro. Neste caso, através da

mensagem 012/12, o
Executivo encaminhou um
projeto de Lei que “autoriza
o Poder Executivo a celebrar
contrato de cessão de uso de
imóvel público com a Polícia
Militar de Minas Gerais”.

de drogas e que, ao final do
curso, apresentarão um projeto
para a escola. Para participar do
curso, a escola precisa atender a
dois requisitos: ter acesso à
internet e ter turmas dos anos
finais do ensino fundamental ou
do ensino médio, ou ambas.
A Diretoria de Concepções e
Orientações Curriculares da
Secretaria de Educação Básica
(SEB), explica que, encerrado o
processo de pré-inscrição, o
MEC e a Senad farão uma
triagem no banco de inscritos
com base em quatro critérios:
ordem de inscrição;
proporcionalidade por estados e
regiões; equilíbrio de vagas para
o ensino fundamental e ensino
médio; atuação das escolas no

desenvolvimento de ações de
prevenção e promoção da saúde
escolar.
O objetivo do MEC e da Senad é
formar educadores capazes de
desenvolver programas de
prevenção do uso de drogas,
detectar comportamentos de
risco na escola, abordar
adequadamente crianças e
adolescentes, e encaminhar
alunos e familiares para a rede
de serviços existente no
município.
O curso, à distância, tem 120
horas, duração de quatro meses
e certificado de extensão
universitária
expedido pela
UnB. Para obter o certificado, a
equipe (cinco educadores)
precisa apresentar um projeto de

prevenção para aplicar na
escola, além de fazer as tarefas
do curso. Os participantes
receberão materiais didáticos
individuais – um livro e um
DVD – que os promotores do
curso encaminharão para o
endereço da escola onde o
educador trabalha.
A ficha da pré-inscrição está
disponível até o dia 6 de julho na
página eletrônica do curso. O
início da formação está previsto
para agosto. Além de
informações no sítio do curso,
escolas e professores poderão
tirar dúvidas pelo endereço
e l e t r ô n i c o
prevencao@cead.unb.br e pelos
telefones (61) 3340-8561 e
3349-6007.

Vereadores podem autorizar cessão de imóvel
para PM no Horto Florestal
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já que a efetivação da cessão
de uso irá permitir a
permanência de uma unidade
policial no Horto Florestal, o
que irá contribuir para inibir
ações danosas ao patrimônio
público”, diz a mensagem.
Durante a reunião ordinária

que aconteceu no dia 14/05, a
Comissão de Legislação,
Justiça e Redação Final
(CLJR) emitiu parecer
favorável à aprovação da
matéria, que será remetida ao
plenário para que possa ser
votada pelos Vereadores.

Vereadores criam Frente Parlamentar
de apoio ao movimento dos filhos separados
Entre as décadas de 30 e 70,
crianças foram arrancadas dos
braços de seus pais. Muitas ao
nascerem iam diretamente
para orfanatos em uma ação
cruel e devastadora,
autorizada pela Lei 610, de 13
de janeiro de 1949, que
marcou para sempre com a
discriminação os filhos dos
portadores de hanseníase.
Os filhos separados pelo
isolamento compulsório em
todo o Brasil são pessoas que,
sem terem sido pacientes de
hanseníase, foram criados à
margem da sociedade porque
o preconceito os excluiu do
universo da vida.
Depois da conquista da pensão
indenizatória, através da Lei
11 5 2 0 / 2 0 0 7 , p a r a e x portadores de hanseníase, o
Movimento de Reintegração
das Pessoas Atingidas pela
Hanseníase (Morhan) está
mobilizando, em todo o país,
os filhos que foram separados
de pais portadores da doença
na época do internamento
compulsório. O movimento
reivindica uma indenização
nos moldes da concedida aos
ex-hansenianos. Segundo a
coordenação do Morhan,
também está claro, sob o ponto

de vista da justiça social, a
necessidade de reparar o dano
provocado a essas pessoas,
privadas do convívio familiar
e condenadas a viver em
educandários ou serem
entregues para a adoção.
O movimento, que já recebeu
sinal verde do Palácio do
Planalto, através da presidente
Dilma Rousseff, conta com o
apoio da Ordem dos
Advogados do Brasil (OAB) e
de parlamentares de vários
estados. Em Minas, diversas
autoridades públicas estão
empenhadas para o sucesso da
causa.
Para que esta bandeira seja
levada adiante, os dez
Vereadores que compõem a
Câmara Municipal de Ubá
apresentaram o requerimento
102/12, que solicita a
instituição da Frente
Parlamentar de Apoio ao
Movimento dos Filhos
Separados, pretendendo,
também, mobilizar as
Câmaras Municipais da Zona
da Mata para esta causa. A
proposição foi aprovada por
unanimidade durante a
reunião ordinária do dia
03/05.
O Morhan

Foto: Google.com

Câmara Municipal de Ubá
Expediente

Trata-se da legalização do
uso do imóvel público com
área aproximada de 1.225
m2 que a Polícia de Meio
Ambiente vem utilizando no
Horto Florestal há vários
anos. “Esta parceria é de
relevante interesse público,

O Movimento de
Reintegração das Pessoas
Atingidas pela Hanseníase
(Morhan) é uma entidade sem
fins lucrativos fundada em 6
de Junho de 1981. Suas
atividades são voltadas para a
eliminação da Hanseníase,
através de atividades de
conscientização e foco na
construção de políticas
públicas eficazes para a
população. O movimento luta
pela garantia e respeito aos
Direitos Humanos das pessoas
atingidas pela hanseníase e
seus familiares, tendo no
voluntariado sua maior força
de luta.
A missão do Morhan é
possibilitar que a hanseníase
seja compreendida na
sociedade como uma doença
normal, com tratamento e
cura, eliminando assim o
preconceito e estigma em
torno da doença.
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Destaque

UEMG volta à pauta de discussões na Câmara
A Universidade do Estado de
Minas Gerais (UEMG/Ubá)
conta, atualmente, com 300
alunos distribuídos em 12
turmas. São oferecidos os
cursos de Design de Produto,
Ciências Biológicas e
Química.
Estes cursos têm apresentado
notas máximas pelos órgãos
avaliadores, com alguns dos
alunos da instituição
conseguindo grande destaque
no mercado de trabalho, seja
em concursos ou em
premiações, como o prêmio
Móvel Destaque Femur 2012,
projetado por um aluno da
UEMG.
De acordo com a
representação 028/12,
apresentada pelo Vereador
Maurício Valadão Reimão de
Melo (PTB), a situação física e
financeira da universidade, no
entanto, é diferente. “As
despesas crescentes e a falta de
expansão de suas instalações
restringem o crescimento da
unidade, que ainda está muito
distante do sonhado Campus
de Ligação”, diz a proposição.
O texto do documento diz
ainda que, “como o local onde
funciona pertence à
municipalidade, e devido ao
uso concomitante do prédio
pela Secretaria Municipal de
Educação e Funir (Fundação
Irailda Ribeiro – mantenedora
da instituição), que atualmente
oferecem cursos para a
comunidade, (...) acredito que
valeria a pena investir ali,
construindo novas salas e
laboratórios para os alunos,
com a consequente criação de
novos cursos”.
Aprovada por unanimidade
dos Vereadores, a proposição
menciona que “considerando o
elevado espírito de
solidariedade que levou à
formação da Frente
Parlamentar de Apoio à
UEMG, seria de vital
importância para a instituição
de ensino o auxílio financeiro,
que poderia advir da Câmara
Municipal, levando em conta
os recursos que sobram
anualmente, e com a
aquiescência do Poder
Executivo”.
Durante a reunião ordinária do
dia 07/05, vários alunos,
professores e servidores da
UEMG estiveram presentes à
sessão. O Vereador Paulo
César Raymundo (DEM),
presidente da Comissão de
Saúde e Educação e
Assistência Social, propôs
uma reunião entre alunos e
funcionários da universidade e
membros dos poderes

Alunos, professores e funcionários da UEMG estiveram presentes à sessão

Os Vereadores reiteraram seu apoio à instituição

Executivo e Legislativo. “Esta
reunião seria de grande
importância, já que durante as
reuniões ordinárias o público
não pode se manifestar
(conforme o Regimento
Interno)”, justifica o Vereador.
“Há alguns anos, várias
autoridades estiveram na
cidade para lançar a pedra
fundamental no local onde
seria construído o campus
definitivo da UEMG em nosso
município. Mas após este ato,
não voltaram mais”, disse o
Vereador Jorge Custódio
Gervásio (PV).
O Vereador Vinícius Samôr
(PT) ressaltou que esta é uma
questão que está na pauta de
discussões da Câmara há
algum tempo. O petista frisou,
ainda, a importância da
universidade para a cidade e
região. “Não é de hoje que este
assunto é discutido na Câmara.
Esta luta é importante. Os
estudantes que estão aqui
lutam pelo ensino público de
qualidade. Esta é uma luta pela
cidade, uma disputa política,

de poder, e não partidária.
Precisamos encontrar meios de
concretizar a Universidade
Estadual de Minas Gerais em
Ubá. O Campus de Ubá é
destaque até no site da UEMG,
como um dos Campus que
mais produzem”, disse.
Lembrou também a
importância da força política
conjunta para pleitear a
participação do Estado, como a
ida de uma comissão formada
pelo Legislativo, Executivo e
UEMG à Secretaria de Estado
de Educação, em busca de
recursos para a construção do
campus em local adequado,
u m a v e z q u e a
responsabilidade
constitucionalmente
prioritária do município é com
a Educação Básica, sendo
necessária a parceria com o
Estado para a oferta das demais
modalidades de ensino.
Frente Parlamentar
Durante a reunião ordinária do
d i a 2 8 / 0 2 / 11 , d i r e t o r,
representantes de funcionários
e de alunos reivindicaram
apoio do poder público

municipal para sanar as
deficiências estruturais do
prédio que atualmente abriga a
Universidade: um galpão
adaptado para funcionar como
escola com características
improvisadas e sem salas de
aula climatizadas.
Uma Frente Parlamentar de
Apoio à Universidade do
Estado de Minas Gerais –
Campus Ubá/Zona da Mata foi
criada por iniciativa dos
vereadores ubaenses em 2011.
De acordo com o requerimento
que solicitou sua criação, tal
frente se fez pela necessidade
do empenho político das
autoridades da região, perante
os Poderes Legislativo e
Executivo Estadual e Federal,
para a construção do Campus
da UEMG/Ubá para atender a
Zona da Mata.
À época, os vereadores
explicaram que a criação desta
Frente Parlamentar em
conjunto com as Câmaras
Municipais da Zona da Mata
pretendia ser um instrumento
de luta pelo acesso à educação
superior gratuita para a

população regional por meio
de uma universidade pública, a
Universidade do Estado de
Minas Gerais.
Reivindicações antigas
Quando será construída a sede
da Universidade do Estado de
Minas Gerais Campus Ubá?
Quais os valores empregados
pelo Município e Estado na
UEMG/Campus Ubá? Estas
foram as perguntas constantes
no requerimento 216/09,
apresentado pelo Vereador
Paulo César Raymundo
(DEM), durante a reunião
ordinária do dia 28/09/09, e
aprovado por unanimidade.
O vereador solicitava, ainda,
que fosse encaminhado à
Câmara cópia do contrato
firmado entre o município e o
Estado, para a implantação da
UEMG em Ubá.
De acordo com o vereador,
estas informações eram
necessárias para que os
parlamentares pudessem dar
respostas aos cidadãos que
solicitavam informações
relacionadas à instituição de
ensino.
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Câmara quer homenagear Asilo São Vicente de Paulo
Devido à necessidade de uma
instituição de longa
permanência para idosos, com
profissionais qualificados que
pudessem atender às
limitações dos assistidos e à
demanda da comunidade,
proporcionando, assim, mais
dignidade e melhores
condições de vida ao idoso,

foi fundado em 1937 o Asilo
São Vicente de Paulo, com a
missão de abrigar pessoas
idosas, de ambos os sexos,
sem fazer distinções, seja de
classe social, de credo ou
raça.
A instituição irá completar 75
anos de sua fundação no
município e abriga

atualmente 94 idosos, em
regime de internato,
oferecendo-lhes a assistência
integral, ou seja, alimentação
adequada, abrigo, vestuário,
lazer, assistência social,
médica, fisioterápica,
psicológica, espiritual e
social.
Para que esta importante data

seja comemorada, o Vereador
Carlos da Silva Rufato
(PSDB) apresentou o
Requerimento 105/12,
solicitando que a Câmara
Municipal de Ubá agende
uma sessão solene em função
do transcurso desta
importante data.
“Nada mais justo prestarmos

esta homenagem, pelo
reconhecimento ao admirável
trabalho que essa entidade
vem realizando em nosso
município há décadas”,
justificou o Edil. A
proposição foi aprovada por
unanimidade dos Vereadores
durante a reunião ordinária
que aconteceu no dia 07/05.

Câmara Municipal participa de Congresso da AMM
O 29º Congresso Mineiro de
Municípios, pela Associação
Mineira de Municípios –
AMM teve sua abertura
solene no dia 08/05. O
vereador Vinícius Samôr de
Lacerda (PT) esteve presente
ao evento acompanhado pelo
Assessor de Comunicação da
Câmara Municipal de Ubá,
Jornalista Martim Barbosa.
Durante o evento, o vereador
foi requisitado para
entrevistas a vários meios de
comunicação do Estado.
O primeiro dia foi marcado
pela assinatura de três
convênios entre a AMM e
alguns parceiros. O
Convênio assinado entre a
AMM, o Serviço Brasileiro
de Apoio às Micro e
Pequenas Empresas –
SEBRAE, o Governo de
Minas, por meio da Fundação
João Pinheiro, e a Fundação
Vale é um projeto pioneiro
que vai qualificar 2.500
servidores em todo o Estado.
Os presentes puderam
participar de uma
conferência com o Ministro
do Supremo Tribunal Federal
– STF, Senhor Carlos Veloso,
que discutiu a Lei da Ficha
Limpa, vigente nesta eleição
pela primeira vez. Os
prefeitos, gestores,
servidores e congressistas
também tiveram a
oportunidade de debater
diversos temas de relevância
para a Gestão Pública
Municipal nas seis Salas
Técnicas promovidas
durante o evento.

Durante o segundo dia do
Congresso foi entregue o
Prêmio Mineiro de Boas
Práticas na Gestão
Municipal, uma iniciativa da
Associação Mineira de
Municípios – AMM em
parceria com a União
Brasileira para Qualidade –
UBQ - e com o patrocínio da
Gerdau.
No período da manhã, os
visitantes do Congresso
participaram da conferência
“Pesquisa eleitoral:
Importância e aplicação nas
eleições municipais”,
proferida pelo Presidente do
Instituto Vox Populi, Marcos
Coimbra, que falou sobre
como e quando usar esta
importante ferramenta, além
dos riscos se feita de forma
errada.
A programação do período da
tarde contou com palestras
técnicas que, divididas em
seis salas, discutiram temas
de relevância para gestores e
futuros gestores, como:
“Controle Interno no final de
mandato”, “Condutas
vedadas aos agentes políticos
e públicos em período
eleitoral”, “Prestação de
contas da área da saúde”,
“Estratégias e inovações
tecnológicas para campanhas
eleitorais na internet”,
“Diagnósticos e pesquisas de
opinião” e “Gestão para
resultados municipais com
ênfase no Plano Diretor de
Desenvolvimento
Integrado”.
Os congressistas também

acompanharam a segunda
conferência do dia,
“Marketing político nas
eleições municipais”,
apresentada pelo especialista
em comportamento eleitoral
e campanhas políticas,
Antônio Lavareda. O
conferencista abordou a
importância das propagandas
eleitorais, as formas corretas
de campanha eleitoral e
levantou os principais
problemas enfrentados pelos
partidos no momento de
escolher um candidato.
Já no último dia do 29º
Congresso Mineiro de
Municípios (10/05), a
programação foi aberta com
a c o n f e r ê n c i a
“Governabilidade
Municipal: a necessidade de
implementação de medidas
compensatórias aos
Municípios em face de
medidas da União e dos
Estados”, ministrada pelo
Senador Aécio Neves, autor
da Proposta de Emenda à
Constituição 031/2011 - que
determina que a União e os
Estados compensem seus
respectivos municípios,
sempre que adotarem a
concessão de qualquer
subsídio ou isenção, redução
de base de cálculo, redução
de alíquotas ou contribuições
cujas receitas sejam
compartilhadas na forma
estabelecida na Constituição.
No período da tarde, as seis
Salas Técnicas abordaram
fatores relacionados a

As salas de conferências ficaram cheias durante as atividades

Vinícius Samôr expondo ideias para o canal da AMM

campanha eleitoral, fim de
mandato, meio ambiente e
prestação de contas. Adriano
Duarte, do Tribunal Regional
Eleitoral de Minas Gerais
(TRE-MG), foi o
responsável pelo tema
“Recursos de Campanha Lançamentos contábeis de
arrecadação, despesas e
prestação de contas”.
A sala sobre “Abuso de poder
e ações eleitorais” teve como
palestrantes os advogados

Alexandre Alkimin e Luís
Carlos Gambogi. Milton
Mendes, do Conselho
Regional de Contabilidade
de Minas Gerais (CRC-MG),
e x p l a n o u s o b r e
“Encerramento de mandato:
despesa total com pessoal”.
Encerrando a programação
de palestras e debates do
Congresso, o jornalista
André Trigueiro realizou a
conferência “Gestão
municipal sustentável”.
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Câmara regulamenta licenciamento
de ciclomotores em Ubá

Notas
Financiamento da
campanha eleitoral
2012
O presidente do TRE,
desembargador Brandão
Teixeira, enviou aos diretórios
estaduais dos partidos políticos,
na semana passada, ofíciocircular com orientações sobre
os procedimentos iniciais para
arrecadação e aplicação de
recursos em campanha,
especialmente no que se refere
ao fundo partidário e aos
recursos arrecadados em anos
anteriores ao das eleições. Além
disso, a Secretaria de Controle
Interno e Auditoria do TRE
colocou, no site do Tribunal na
internet, informações detalhadas
para consulta, que podem ser
consultadas pelo www.tremg.jus.br, dentro de
eleições\eleições 2012\contas de
campanha.
Por meio da consulta, os partidos
terão uma noção dos requisitos e
dos procedimentos para a
arrecadação e aplicação de
recursos e para o repasse de
recursos pelas agremiações
partidárias aos candidatos e
comitês financeiros.
A Resolução 23.376/2012, do
TSE, que trata sobre o
financiamento e prestação de
contas de campanha por
candidatos, comitês financeiros
e partidos políticos nas eleições
de 2012, traz, dentre outras, as
seguintes exigências: a abertura
de conta bancária específica
pelos partidos até o dia 5 de julho
de 2012; os candidatos, comitês
financeiros e partidos políticos
em todas as esferas de direção
são obrigados a prestar contas
parciais à Justiça Eleitoral no
período de 28/7/12 a 2/8/12 e
28/8 a 2/9/12, e contas finais em
6/11/2012; a arrecadação de
recursos por partido político para
aplicação em campanha
eleitoral, inclusive por meio de
cartão de crédito, estará sujeita
às restrições fixadas na
legislação; a aplicação, na
campanha eleitoral, de recursos
financeiros arrecadados em anos
anteriores à eleição estará
igualmente sujeita aos mesmos
limites e vedações.

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, sujeitos ao
registro e licenciamento
anual, os veículos de duas ou
três rodas, providos de um
motor de combustão interna,
e que não exceda as 50
cilindradas (50cm3 ou 3,05
polegadas cúbicas). Além do
registro e licenciamento
anual, os veículos ficam
sujeitos ao atendimento das
exigências do CTB.

De acordo coma Lei Federal
9503, que institui o Código de
Trânsito Brasileiro (CTB),
cabe aos municípios registrar
e licenciar, dentre outros, os
ciclomotores, fiscalizando,
autuando, aplicando
penalidades e arrecadando
multas decorrentes de
infrações.
Embora tenham transcorrido
quase 15 anos desde o início
da vigência do CTB (1997) e
exista um grande número de
ciclomotores circulando em
vias públicas locais, não há,
ainda, uma legislação
municipal regulamentando o
registro de 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

Ainda de acordo com o
projeto, os custos da
confecção da placa de
identificação, bem como as
despesas com a vistoria
t é c n i c a
s e r ã o
responsabilidade do
proprietário do veículo.
Para as motos com motor de
49 cilindradas ou menos, não
é exigida a Carteira Nacional
de Habilitação (CNH),
porém, o condutor deve ser
maior de idade, deve estar
devidamente equipado com
os mesmos equipamentos
exigidos em motos
(capacetes, botas e roupas),
possuir a ACC, que é uma
autorização especial para
ciclomotores (Autorização
p a r a C o n d u z i r
Ciclomotores).
O texto foi submetido e
aprovado por unanimidade
dos Vereadores da Câmara
Municipal e seguiu para a
sanção do Prefeito Vadinho
Baião.

Câmara pode autorizar política antidrogas
nas escolas municipais
A Lei Orgânica de Ubá, em
seu art. 216, prevê a inclusão
de conteúdo programático
sobre prevenção do uso de
drogas no currículo escolar
do Ensino Fundamental na
rede pública municipal de
ensino.
Com base neste artigo, o
Poder Executivo encaminhou
a mensagem 013/12, que
“dispõe sobre a implantação
da disciplina 'Qualidade de
Vida com Amor Exigente' na
proposta pedagógica das
escolas da Rede Municipal de
Ensino de Ubá, e dá outras
providências”.
O “Amor Exigente” é um
programa de autoajuda
inspirado no programa norteamericano Toughlove, da
década de 80, e trazido ao

Brasil pelo padre jesuíta
Haroldo J. Hahm, que se
encontra presente em
diversas regiões do Brasil e
trabalha na recuperação
moral e psicológica de
dependentes químicos, bem
como de seus familiares,
contribuindo para amenizar
os efeitos da droga no círculo
familiar.
Em síntese, trata-se de um
programa que difunde
preceitos para a organização
da família, praticados por
meio de 12 princípios básicos
e 12 princípio éticos pelos
grupos de autoajuda mútua,
que através de seus
voluntários visam
sensibilizar as pessoas
envolvidas com drogas,
levando-as a perceberem a

necessidade de mudar o rumo
de suas vidas.
“A inclusão do programa
'Qualidade de Vida com
Amor Exigente' poderá,
seguramente, ser uma
importante ferramenta para o
enfretamento de problemas
com drogas de jovens e
familiares de nossa rede
pública de ensino,
constituindo, também, mais
um mecanismo de união entre
família e Escola para o
sucesso do processo de
ensino e aprendizagem”, diz
a mensagem.
Irão constituir tópicos do
tema “Qualidade de Vida
com Amor Exigente” as
raízes culturais, o respeito à
pessoa humana, a
preservação do meio

ambiente, a hierarquia
f a m i l i a r e e s c o l a r, o s
sentimentos e relações
interpessoais, bem como a
formação de grupos de apoio.
Já os objetivos são a
valorização da família, da
escola e das raízes culturais; a
aprendizagem de valores
sociais, atitudes e
competências, a recuperação
dos alunos de menor
rendimento escolar e a
criação de processos de
integração com a sociedade.
A matéria já recebeu parecer
favorável da Comissão de
Legislação, Justiça e
Redação Final (CLJR). Os
Vereadores aprovaram a
matéria em 1ª votação
durante a reunião do dia
21/05.

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 8 mil pessoas já
acompanham as ações dos
Vereadores no exercício de
suas funções.

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 apresentada,
ainda, a nota fiscal, recibo de
compra e venda com atestado
de reconhecimento das
assinaturas, acompanhada
pela certidão negativa de
furto/roubo.
O projeto de Lei prevê, ainda,
a cobrança de taxas de
serviço. A taxa de inclusão
(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.
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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.
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Atas
.Resumo da Ata nº 145, da
Sessão Ordinária da Câmara
Municipal de Ubá, realizada no
dia 02 de abril de 2012.
Presentes todos os senhores
vereadores. Aprovação da Ata nº
144. Em seguida leitura do
Protocolo: leitura das
correspondências recebidas.
Passa-se à leitura de proposições
dos Srs. Vereadores: Vereador
Carlos da Silva Rufato 1)
Indicação 060/12, ao Prefeito,
solicitando a construção de
bueiros nos locais que menciona,
na Avenida Olegário Maciel, nas
proximidades da obra de
canalização do córrego do mesmo
bairro. 2) Indicação 067/12, ao
Prefeito, solicitando a limpeza
geral, bem como calçamento da
parte final da Rua Lenir Guizeline
de Andrade, bairro Coparma, a
pedido dos moradores. 3)
Requerimento 072/12, ao
Prefeito, solicitando a retirada do
entulho acumulado, nos fundos
das casas próximas ao córrego do
bairro Santa Bernadete, a pedido
dos moradores. Vereador Dalmo
José Coelho 1) Indicação 061/12,
ao Prefeito, solicitando a
construção de redes para captação
de águas pluviais na estrada que
dá acesso à comunidade Pedra
Redonda, a pedido dos
moradores. 2) Requerimento
073/12, ao Prefeito, solicitando
asfaltamento na Rua Oséas
Maranhão, bairro Oséas
Maranhão, a pedido dos
moradores, reiterando a Indicação
229/09 de mesma autoria.
Ve r e a d o r J o r g e C u s t ó d i o
Gervásio 1) Indicação 062/12, ao
Prefeito, solicitando interceder
junto à Energisa, visando
promover a troca das lâmpadas
dos postes da Rua Cecília Médice
Tonieto, bairro San Rafael. 2)
Indicação 068/12, ao Prefeito,
solicitando a construção de
quebra-molas em locais
estratégicos, na Rua João
Schiavon, bairro Schiavon, a
pedido dos moradores. 3) Projeto
de Lei 009/12, “Dispõe sobre a
concessão do Título de Cidadania
Honorária de Ubá, ao Padre
Carlos Roberto Moreira de
Oliveira”. Vereador José Roberto
Reis Filgueiras 1) Requerimento
074/12, ao Coordenador da
Defesa Civil, solicitando um
projeto a ser enviado à Defesa
Civil Estadual no sentido de
promover a destinação de
recursos de infraestrutura em
diversos locais que menciona. 2)
Moção de Congratulações e
Aplausos 033/12, ao Senhor José
Geraldo Faria, Ex-Presidente do
Conselho Municipal de Saúde,
pelos brilhantes serviços
prestados. Vereador Luiz Alberto
Gravina 1) Requerimento 075/12,
ao Prefeito, solicitando interceder
junto à Energisa, visando dar
melhor iluminação à praça do
Povoado São Domingos, na
Colônia Padre Damião. 2)
Representação 023/12, à
Secretaria de Estado de
Planejamento e Gestão,
solicitando a implantação de uma
UAI – Unidade de Atendimento
Integrado – na cidade de Ubá.
Vereador Mauricio Valadão
Reimão de Melo 1) Requerimento

078/12, ao Prefeito, solicitando a
formação de uma Comissão
Técnica, comandada pela
Sociedade dos Engenheiros,
Arquitetos e Agrônomos de Ubá e
Região e Conselho Regional de
Engenharia e Arquitetura, com a
finalidade de apurar
responsabilidades
nas
inundações e estragos causados
pelas chuvas de janeiro no Bairro
Santa Bernadete 2) Requerimento
077/12, ao Prefeito, reiterando a
solicitação feita no requerimento
nº042/12, de cinco de março de
2012, solicitando diversas
informações referentes à obra de
canalização do córrego no bairro
Santa Bernadete, que menciona.
3) Requerimento 079/12, ao
Prefeito, reiterando a solicitação
feita no Requerimento nº 253/11
de 05/12/ 2011, solicitando
informações sobre licitações e
contratos firmados pela PMU
com as Empresas Atran II e
Cestermig. Vereador Paulo César
Raymundo 1) Indicação 063/12,
ao Prefeito, solicitando a
construção de redes para captação
de águas pluviais nas Ruas Cel.
Sebastião Ramos de Castro e Dr.
Fécas, bairro Eldorado. 2)
Indicação 064/12, ao Prefeito,
solicitando calçamento da Vila
Clarismundo da Rocha Marliere,
Centro. 3) Indicação 065/12, ao
Prefeito, solicitando ativar o
Restaurante Popular na cidade de
Ubá. Vereadora Rosângela
Alfenas 1) Indicação 066/12, ao
Prefeito, solicitando diversas
benfeitorias para a Avenida
Comendador Teixeira e Silva,
bairro Santana. Vereador Vinícius
Samôr de Lacerda 1)
Requerimento 076/12, ao
Prefeito, solicitando a volta da
Feira do Livro nesta cidade.
Proposição Englobada –
Vereadores Carlos da Silva
Rufato e Rosângela Alfenas 1)
Moção de Pesar 032/12, pelo
falecimento do Senhor Paulo
Roberto Matias, ocorrido
recentemente. Passa-se à Ordem
do Dia: Primeira discussão e
votação das seguintes matérias: 1)
Projeto de Lei nº 07/12 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) Projeto
de Lei n 08/12 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) Projeto de Lei n
09/12 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 foram aprovados por
unanimidade (9 votos). Todas as
proposições foram aprovadas por
unanimidade (09 votos). A Srª.
Presidente agradece a presença de
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todos e declara encerrada esta
sessão.
Resumo da Ata nº 146, da
Sessão Extraordinária da
Câmara Municipal de Ubá,
realizada no dia 02 de abril de
2012. Presentes todos os senhores
vereadores. Passa-se à Ordem do
Dia: Discussão e votação final das
seguintes matérias: 1) Projeto de
Lei nº 07/12 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) Projeto de Lei n
08/12 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)
Projeto de Lei n 09/12 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 foram aprovados por
unanimidade (9 votos).A Srª.
Presidente agradece a presença de
todos e declara encerrada esta
sessão.
Resumo da Ata nº 147, da
Sessão Ordinária da Câmara
Municipal de Ubá, realizada no
dia 09 de abril de 2012.
Presentes todos os senhores
vereadores. Aprovação das Atas
nºs 145 e 146. Em seguida leitura
do Protocolo: leitura das
correspondências recebidas.
Passa-se à leitura de pareceres: 1)
Leitura do Projeto de Lei que
“dispõe sobre a denominação de
Rua Roberta de Oliveira a
logradouro público desta cidade.”
2) Leitura do Projeto de Lei que
“autoriza a abertura de crédito
especial junto ao Orçamento
Municipal de 2012, para
realização de despesas correntes
no âmbito da Secretaria
Municipal de Saúde/ Fundo
Municipal de Saúde, para o
desenvolvimento de ações do
Projeto Olhar Brasil.” Os dois
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 069/12, ao Prefeito,
solicitando interceder junto à
Energisa, no sentido de promover
a colocação de postes com
iluminação pública junto à Rua
Maria Mônica, bairro Meu
Sonho, a pedido dos moradores.
2) Indicação 070/12, ao Prefeito,
solicitando a doação de um
terreno da municipalidade, à
Associação dos Servidores
Públicos do Município de Ubá. 3)
Indicação 085/12, ao Prefeito,
solicitando calçamento ou
asfaltamento da Rua José
Cavalieri, bairro Inês Groppo.
Vereador Dalmo José Coelho 1)
Requerimento 086/12, ao
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Prefeito, solicitando
cascalhamento de um trajeto de
aproximadamente 15 Km, na
Estrada da Comunidade do
Emboque. Vereador Darci Pires
da Silva 1) Indicação 071/12, ao
Prefeito, solicitando a
regularização do calçamento da
parte final da Rua José Gualberto
de Melo, bem como asfaltamento
do mesmo trecho, bairro
Industrial, a pedido dos
moradores. 2) Indicação 072/12,
ao Prefeito, solicitando o
recapeamento do asfalto da Rua
Geraldo Magela Fernandes,
bairro Santa Edwiges, a pedido
dos moradores. 3) Indicação
073/12, ao Prefeito, solicitando a
antecipação (mudança de local)
de um quebra-molas da Avenida
Senador Levindo Coelho, de
frente ao antigo Luan Materiais
de Construção para antes da
travessia que dá acesso à Padaria,
lá existente. 4) Requerimento
080/12, ao Setor de Fiscalização
da PMU e ao Secretário
Municipal de Meio Ambiente,
solicitando providências acerca
de um Aterro Ilegal situado à Rua
Antonino da Costa Ribeiro, bairro
Antonio Bigonha. 5) Moção de
Congratulações e Aplausos
034/12, ao 3º Sargento do 2º
Pelotão de Polícia Rodoviária,
Paulo Cezar de Azevedo Vidal,
pelos brilhantes serviços
prestados nesta cidade. Vereador
Jorge Custódio Gervásio
1)
Indicação 074/12, ao Prefeito,
solicitando a limpeza de um
terreno situado ao lado do número
135 da Rua Otaviano Gomes,
bairro Noeme Batalha, a pedido
dos moradores. 2) Indicação
083/12, ao Prefeito, solicitando a
construção de uma guarita para os
usuários da Praça Guido
Marlière, centro. 3)
Requerimento 081/12, ao
Prefeito e Secretário Municipal
de Saúde, solicitando
informações sobre uma denúncia,
de que ocupantes de cargos em
comissão do Poder Executivo
Municipal que trabalham na
Secretaria Municipal de Saúde,
estariam deixando de marcar
exames a ubaenses, para marcar
para moradores de suas cidades,
vizinhas a Ubá. 4) Requerimento
082/12, ao Secretário Municipal
de Saúde, solicitando
providências que visem sanar o
problema da falta de médicos da
Unidade do PSF do bairro
Schiavon. 5) Requerimento
083/12, ao Setor de Fiscalização
da Prefeitura, solicitando cópia
do licenciamento ambiental da
obra da Caixa Econômica
Federal, se houver, que está sendo
realizada na esquina da Rua Santa
Catarina com a Avenida Olegário
Maciel, bem como providências
acerca de eventuais
irregularidades, pelo fato desta
estar sendo construída sobre o
córrego do bairro Santa
B e r n a d e t e . Ve r e a d o r J o s é
Roberto Reis Filgueiras 1)
Indicação 075/12, ao Secretário
Municipal de Saúde, solicitando
campanhas educativas nas ESF
de Ubá, com a finalidade de
orientar a população sobre a
forma correta de descartar
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medicamentos vencidos e
inutilizáveis. 2) Indicação
082/12, ao Prefeito, solicitando
limpeza e capina de todas as ruas
do Bairro Santa Cruz, a pedido
dos moradores. Vereador Luiz
Alberto Gravina 1) Indicação
076/12, ao Prefeito, solicitando
limpeza e capina de toda a Rua
Marieta Campos, bairro Santa
Bernadete, a pedido dos
moradores. 2) Indicação 077/12,
ao Prefeito, solicitando a abertura
de uma rua, dando continuidade à
Avenida Brasil, ligando-a a Rua
Luizinha Pacheco, bairro Nova
Olinda, bem como o calçamento
da mesma, no caso da realização
desta benfeitoria. 3) Indicação
078/12, ao Prefeito, solicitando o
calçamento da Praça Antônio
Stanziola, da Comunidade da
Ligação, bem como que interceda
junto à Energisa, no sentido de
promover a iluminação do
mesmo logradouro. 4) Indicação
079/12, ao Prefeito, solicitando
que interceda junto à Oi/Telemar,
visando promover a extensão da
linha telefônica para atender todo
o bairro Santana, em especial, à
“Estrada Sperandio”. Vereador
Mauricio Valadão Reimão de
Melo 1) Indicação 080/12, ao
Prefeito, solicitando o
recapeamento do asfalto da Rua
Jurandir Perón, bairro Agroceres,
a pedido dos moradores. 2)
Requerimento 084/12, ao
Prefeito, solicitando informações
sobre a situação atual do
Aeroporto Regional de Ubá. 3)
Requerimento 085/12, ao
Prefeito, solicitando a apuração
da denúncia encaminhada à
PMU, contida no Requerimento
217/11 de mesma autoria,
referente à reforma da residência
de um Secretário Municipal com
materiais fornecidos pela
Prefeitura. 4) Moção de
Congratulações e Aplausos
036/12, ao Jornal Gazeta
Regjornal, pelo transcurso de
seus 15 anos de existência.
Vereador Paulo César Raymundo
1) Indicação 081/12, ao Prefeito e
Secretário Municipal de Obras e
Serviços Urbanos, solicitando
providências que visem sanar o
problema de infiltração e
afundamento do asfalto da Rua
Santa Cruz, nas proximidades da
loja Passaredo, no centro desta
cidade. 2) Indicação 084/12, ao
Prefeito, solicitando o devido
patrolamento no Córrego São
Domingos, bairro Ligação, na
“Comunidade dos Costas”.
Proposição Englobada –
Vereadores Luiz Alberto Gravina
e Paulo César Raymundo 1)
Moção de Pesar 035/12, pelo
falecimento do Senhor Altivo
Emídio de Almeida, ocorrido
r e c e n t e m e n t e . To d a s a s
proposições foram aprovadas por
unanimidade (09 votos). Leitura
da Ordem do dia da próxima
sessão e o vereador Vinícius
Samôr pede à presidente consulta
ao plenário sobre a realização de
reunião extraordinária para
votação dos recursos do projeto
“Olhar Brasil”. A sessão foi
aprovada. A Srª. Presidente
agradece a presença de todos e
declara encerrada esta sessão.
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Proposições da reunião do
dia 03/05/2012
Vereador Carlos da Silva
Rufato
Indicação 102/12, ao
Prefeito, solicitando a
limpeza geral de todo o morro
do Derminas, principalmente,
nas proximidades do Campo
do Derminas, a pedido dos
moradores.
Indicação 103/12, ao
Prefeito, solicitando limpeza
geral da Rua José Gonçalves
Gomes, bairro Olaria.
Requerimento 091/12, ao
Prefeito, solicitando
cascalhamento e
patrolamento da estrada que
liga os bairros Santa
Bernadete e São Judas Tadeu,
reiterando a Indicação 196/10
de mesma autoria.
Requerimento 093/12, ao
Prefeito, solicitando estudos,
no sentido de promover uma
parceria com o Estado de
Minas Gerais, para
implantação de uma
“Academia ao Ar Livre” na
sede do CONSEP LESTE.
Requerimento 103/12, ao
Prefeito, solicitando
calçamento do Bairro Sãm
Matheus, reiterando a
Indicação 037/11 e mesma
autoria.
Requerimento 104/12, ao
Prefeito, solicitando
calçamento da Rua Reginaldo
Francisco Coelho, bairro
Residencial Jardim Érica,
reiterando o Requerimento
164/10 de mesma autoria.
Vereador Darci Pires da
Silva – Pastor Darci
Moção de Congratulações e
Aplausos 048/12, à Senhora
Marciléia Alves Pinto, pelos
brilhantes serviços prestados
neste município.
Moção de Congratulações e
Aplausos 047/12, à Senhora
Valdete de Souza da Silva
Bento, pelos brilhantes
serviços prestados neste
município.
Vereador Jorge Custódio
Gervásio – Jorge da Kombi
Requerimento 098/12, ao
Assessor Técnico III, Samuel
Gazola Lima, solicitando
informações sobre a Revista
“Educação em Pauta”, Ano
01, Edição 01, distribuída
recentemente nesta cidade
Vereador José Roberto Reis
Filgueiras – Zé Roberto do
Móveis Bettio
Indicação 104/12, ao
Prefeito, solicitando
calçamento da Rua Projetada
do bairro José Peluso, a
pedido dos moradores.
Indicação 105/12, ao
Prefeito, solicitando
asfaltamento das ruas do
bairro José Peluso, que não
possuem esta benfeitoria, a
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pedido dos moradores.
Indicação 106/12, ao
Prefeito, solicitando a
construção de um quebramolas nas proximidades do
número 195, da Rua Cecília
Petrolina Moreira, bairro Vila
Casal, a pedido dos
moradores.
Moção de Congratulações e
Aplausos 049/12, ao Senhor
Raimundo Lopes Lima, pelos
brilhantes trabalhos
realizados neste município.
Vereador Luiz Alberto
Gravina
Indicação 107/12, ao
Prefeito, solicitando a
reforma do calçamento da
Rua Maria Aparecida
Castanon Bravo, bairro Oséas
Maranhão.
Indicação 108/12, ao
Prefeito, solicitando a
sinalização indicativa na Rua
Antônio Batista, no local que
menciona, indicando as
cidades próximas, o centro de
Ubá e os hospitais desta
cidade.
Moção de Congratulações e
Aplausos 050/12, ao Senhor
Gilmar Marchioro, sua esposa
e seu irmão, pelo transcurso
de 25 anos de dedicação e
trabalho em nossa cidade.
Ve r e a d o r a R o s â n g e l a
Alfenas
Indicação 109/12, ao
Prefeito, solicitando a
abertura de uma via pública,
ligando a Avenida Brasil à
Rua Dona Luizinha Pacheco,
respectivamente, bairros
Louriçal e Olinda.
Requerimento 099/12, ao
Prefeito, solicitando
melhorias nas escadarias que
dão acesso à parte alta do
Bairro Olinda, reiterando a
Indicação 209/09 de mesma
autoria.
Moção de Pesar 051/12, pelo
falecimento da Professora
Maria Amélia de Oliveira
Aroeira, ocorrido
recentemente.
Proposição englobada –
Todos os Vereadores
Requerimento 102/12, ao
Plenário, solicitando a criação
da Frente Parlamentar de
Apoio ao Movimento dos
Filhos Separados.
Proposições da reunião do
dia 07/05/2012
Vereador Carlos da Silva
Rufato
Requerimento 105/12, ao
Plenário, solicitando que seja
agendada uma Sessão Solene
homenageando os 75 anos de
fundação e funcionamento do
Asilo São Vicente de Paulo
em Ubá.
Moção de Congratulações e
Aplausos 052/12, ao Asilo
São Vicente de Paulo, pelo
transcurso de seus 75 anos de

fundação e funcionamento
exemplar em nosso
município.
Vereador Darci Pires da
Silva – Pastor Darci
Indicação 111/12, ao Prefeito,
solicitando a devida limpeza e
capina da estrada da “Ponte
do Armazém Peixoto”, nas
proximidades do Aeroporto, a
pedido dos moradores.
Indicação 112/12, ao Setor de
Fiscalização da PMU,
solicitando a fiscalização in
loco em e providências para
promover a demolição de um
imóvel abandonado, sem
portas, nas proximidades do
número 95 da Av. Cel. Júlio
Soares, que está servindo de
esconderijo para assaltantes e
usuários de drogas.
Moção de Congratulações e
Aplausos 053/12, ao PCdoB,
pelo transcurso de seus 90
anos de fundação.
Moção de Congratulações e
Aplausos 054/12, ao Senhor
José Antônio Silva, pelos
brilhantes trabalhos prestados
perante este município.
Vereador José Roberto Reis
Filgueiras – Zé Roberto do
Móveis Bettio
Requerimento 107/12, ao
Prefeito, solicitando
calçamento na Rua João
Sperandio, bairro Mangueira
Rural, reiterando a Indicação
255/09 de autoria do Vereador
Carlos da Silva Rufato.
Requerimento 108/12, ao
Prefeito, solicitando a
interseção junto à ECP
Engenharia, no sentido de
promover a volta da coleta de
lixo residencial, na Rua João
Sperandio, bairro Mangueira
Rural, a pedido dos
moradores.
Moção de Congratulações e
Aplausos 055/12, ao Senhor
Onofre Martins, pelos
relevantes serviços prestados
como líder comunitário neste
município.
Vereador Mauricio Valadão
Reimão de Melo – Doutor
Valadão
Representação 028/12, à
Mesa Diretora e demais
Vereadores, solicitando o
apoio para a consolidação da
UEMG em nosso município.
Vereador Vinícius Samôr de
Lacerda
Requerimento 109/12, ao
Prefeito, solicitando a
expansão de oficinas
culturais nos bairros e
distritos deste município.
Representação 029/12, à 38ª
Superintendência Regional
de Ensino, Secretaria
Municipal de Educação e
Escolas Públicas de Ubá,
informando a abertura no
início de junho do curso de

prevenção do uso de drogas
para educadores de escolas
públicas.
Proposições da reunião do
dia 14/05/2012
Vereador Carlos da Silva
Rufato
I n d i c a ç ã o 11 3 / 1 2 , a o
Prefeito, solicitando a
conclusão do calçamento da
Rua Expedito (Rua Projetada
5), bairro São Domingos.
Requerimento 106/12, ao
Prefeito, solicitando
estaqueamento da beira do
rio, ou a construção de um
muro de contenção, após a
ponte da Rua Pedro Candian,
bairro Industrial, a pedido dos
moradores.
Requerimento 110/12, ao
Prefeito, solicitando a urgente
conclusão da obra de
canalização do córrego,
sugerindo utilizar parte da
verba que será devolvida pela
Câmara Municipal e,
sugerindo que na
impossibilidade, que a
mesma seja realizada na Rua
Santa Catarina do mesmo
bairro.
Requerimento 111/12, ao
Prefeito, solicitando a urgente
conclusão das obras de
captação de águas pluviais
nas proximidades do Posto
Zema, bairro Nossa Senhora
de Fátima, sugerindo utilizar
parte da verba que será
devolvida pela Câmara
Municipal.
Ve re a d o r D a l m o J o s é
Coelho – Dalmo
Cabeleireiro
I n d i c a ç ã o 11 8 / 1 2 , a o
Prefeito, solicitando a
limpeza do córrego que vem
do bairro Santa Edwirges,
passando pela comunidade do
“Beco do Sapo”, a pedido dos
moradores.
Vereador Darci Pires da
Silva – Pastor Darci
I n d i c a ç ã o 11 4 / 1 2 , a o
Prefeito, solicitando o
recapeamento do asfalto de
todas as ruas do bairro Meu
Sonho, a pedido dos
moradores.
Requerimento 112/12, ao
Prefeito, solicitando a
recuperação do calçamento,
bem como asfaltamento da
Rua Rubens Aroeira, ligando
os bairros Santa Edwirges e
Primavera, reiterando a
Indicação 276/11 de mesma
autoria.
Moção de Congratulações e
Aplausos 056/12, ao casal de
Missionários Pastor Eraldo
Cavalcante Passos e Joceli
Silva Cavalcante, pelos
relevantes trabalhos
realizados.
Moção de Congratulações e
Aplausos 057/12, à Senhora

Ana Paula Teixeira de
Oliveira, Coordenadora do
CRAS/Agroceres, pelos
brilhantes serviços prestados.
Moção de Congratulações e
Aplausos 058/12, ao Pastor
Raimundo Theodoro da
Silva, pelo transcurso do 7º
ano como Presidente da
Assembleia de Deus
Ministério de Madureira, no
bairro Vila Casal.
Vereador Jorge Custódio
Gervásio – Jorge da Kombi
I n d i c a ç ã o 11 5 / 1 2 , a o
Prefeito, sugerindo que nova
captação de atuas pluviais
seja realizada junto à Rua
Gustavo Gori, bairro Santa
Bernadete, a ser realizada nas
periferias do calçamento da
mesma.
I n d i c a ç ã o 11 6 / 1 2 , a o
Prefeito, sugerindo que a
nomeação aos cargos de
Diretor das Escolas
Municipais seja realizada
sempre em conjunto com a
Comunidade.
Requerimento 114/12, ao
Prefeito, solicitando a
construção de uma guarita de
ônibus para atender aos
usuários da Praça Guido
Marliere, reiterando a
Indicação 083/12 de mesma
autoria.
Requerimento 116/12, ao
Prefeito, solicitando o envio
de Projeto de Lei visando
revogar dispositivo da Lei
Municipal 2217, que criou o
Jornal Atos Oficiais, com
v í c i o
d e
inconstitucionalidade.
Vereador Luiz Alberto
Gravina
Moção de Congratulações e
Aplausos 059/12, ao Chefe da
Divisão Contábil e Financeira
da Câmara Municipal de Ubá,
Mestre Angelino Fernandes
Silva, pela recente nomeação
em concurso público para
compor o quadro de
Professores da Universidade
Federal de Alfenas.
Vereador Mauricio Valadão
Reimão de Melo – Doutor
Valadão
I n d i c a ç ã o 11 7 / 1 2 , a o
Prefeito, solicitando
providências de
infraestrutura no Conjunto
Habitacional Residencial
Cidade Carinho, em fase de
conclusão no bairro Antonina
Coelho (COHAB).
Representação 030/12, ao
Senhor Dr. Nelson Parma
convidando-o a comparecer à
Câmara para esclarecer
pontos referentes à obra que
está sendo construída na
esquina da Avenida Olegário
Maciel com a Rua Santa
Catarina, bairro Santa
Bernadete.
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Acompanhe na internet tudo sobre a
Câmara Municipal de Ubá

www.facebook.com/CamaraMunicipalDeUba

www.twitter.com/camara_uba

Site Institucional
www.camarauba.mg.gov.br

