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Ubá pode integrar rede social brasileira
por Cidades Justas e sustentáveis
Através da indicação
150/12, de autoria do
Vereador Vinícius Samôr
(PT), apresentada durante
a reunião ordinária do dia
11/06, e aprovada por
unanimidade, os
vereadores sugerem ao
chefe do Executivo que
crie o Sistema de
Indicadores “Cidade
Sustentável” para o
município.
“Toda cidade tem a
capacidade de se tornar
um melhor lugar para se
viver, respeitando os
direitos básicos dos
cidadãos. Transformar
um centro urbano implica
em compreender e
transformar as relações
políticas, sociais e
culturais que se
desenvolvam nele”, diz o
autor da proposição.
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Câmara recebe visita da
coordenadora do CREAS

Vereadores aprovam
LDO 2013
Vereador pede inclusão
de coleta seletiva
nas escolas estaduais
Vereadores pedem inclusão
de Ubá no programa
“Academia da saúde”
Conheça as Proposições
apresentadas pelos
Vereadores
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Com o intuito de
apresentar a instituição
aos vereadores, a
coordenadora do Centro
de Referência
Especializado de
Assistência Social
(Creas), Lúcia Helena da
Silva, esteve no plenário
da Câmara Municipal de
Ubá, acompanhada pelo
assistente social, José
Paulo de Almeida.
“Os CREAS são unidades
de serviços de proteção
social especial (média
complexidade), para
atendimento de famílias e
indivíduos em situação de
risco pessoal e social.
Estar em situação de risco
pessoal e social significa
ter os direitos violados,

ou estar em situação de
contingência (pessoa
com deficiência ou idosa
necessitando de
a t e n d i m e n t o
especializado).

Normalmente, as pessoas
em situação de risco
social ainda estão
convivendo com suas
famílias”, explicou a
coordenadora.

Representantes do CREAS durante a reunião
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Vereadores aprovam LDO 2013
Através da mensagem 017/12,
o chefe do Executivo
encaminhou à Câmara
Municipal um projeto de Lei
que “dispõe sobre as diretrizes
para a elaboração da lei
orçamentária de 2013, e dá
outras providências”.
No Brasil, a Lei de Diretrizes
Orçamentárias (LDO) tem
como a principal finalidade
orientar a elaboração dos
orçamentos fiscal e da
seguridade social e de
investimento do Poder
Público, incluindo os poderes
Executivo, Legislativo,
Judiciário e as empresas
públicas e autarquias. Busca
sintonizar a Lei Orçamentária

Anual (LOA) com as
diretrizes, objetivos e metas da
administração pública,
estabelecidas no Plano
P l u r i a n u a l .
De acordo com o parágrafo 2º
do art. 165 da Constituição
Federal, a LDO:
compreenderá as metas e
prioridades da administração
pública, incluindo as despesas
de capital para o exercício
financeiro subseqüente;
orientará a elaboração da
LOA; disporá sobre as
alterações na legislação
tributária; e estabelecerá a
política de aplicação das
agências financeiras oficiais
de fomento.

A Constituição não admite a
rejeição do projeto de lei de
diretrizes orçamentárias,
p o r q u e d e c l a r a ,
expressamente, que a sessão
legislativa não será
interrompida sem a aprovação
do projeto de lei de diretrizes
orçamentárias (art. 57, § 2º.).
A matéria foi encaminhada à
Comissão de Legislação,
Justiça e Redação Final
(CLJR) e à Comissão de
Orçamento, Finanças e
Tomada de Contas (COFTC) e
recebeu parecer favorável à
sua aprovação. Durante a
reunião ordinária do dia 18/06,
a matéria foi aprovada e seguiu
para a sanção do Executivo.

Em duas reuniões (ordinária e extraordinária) que aconteceram no dia 11/06,
a matéria foi aprovada por unanimidade

Vereador pede instalação de abrigos Vereador solicita obras
de prevenção
em pontos de ônibus
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usuários enquanto aguardam os
ônibus, tendo em vista que,
atualmente, ficam expostos ao
sol e chuva”.
Foi com esta justificativa que o
Vereador Pastor Darci Pires da
Silva (PSC) apresentou a
indicação 139/12, aprovada por
unanimidade dos vereadores,
durante a reunião ordinária que
aconteceu no dia 04/06.

O Vereador Maurício Valadão
Reimão de Melo (PTB)
apresentou a Indicação
134/12, solicitando a
realização de obras que
evitem deslizamentos de
encostas em nossa cidade.
De acordo com o Edil, “faz-se
necessário lembrar os
momentos de apreensão
vividos por muitos ubaenses

na estação chuvosa passada.
Em vários bairros e no centro
da cidade, há situações de alto
risco monitoradas pela
Defesa Civil”, diz.
Ainda segundo Valadão, “o
momento de agir é agora,
época de estiagem, já que,
com chuva, quase nada pode
ser feito”. A proposição foi
aprovada por unanimidade.

Câmara quer oficinas culturais
nos bairros e distritos de Ubá

Com o objetivo de ocupar o
tempo ocioso de crianças e
jovens, capacitando-os para a
prática d boas ações e
afastando os mesmos do
mundo das drogas e da
v i o l ê n c i a , o Ve r e a d o r
Vinícius Samôr apresentou o
requerimento 109/12,

solicitando a expansão de
oficinas culturais nos bairros
e distritos da cidade.
“Em funcionamento há mais
de dois anos, oficinas de
música, dança, canto, violão,
teatro, hip hop, capoeira,
karatê, artesanato, entre
outras, estão acontecendo em

dezenas de bairros da cidade.
Assim solicitamos a
expansão das oficinas para
outros bairros e comunidades
de nossa cidade”, explica o
autor. A proposição foi
aprovada por unanimidade
dos vereadores.

Governo do Estado informa Vereadores sobre
Programa de Combate ao Câncer de Mama
Em 2009 ocorreram 1.071 óbitos
por câncer de mama e a taxa bruta de
mortalidade foi de 10,6 óbitos por
100.000 mulheres mineiras. Para
2011, o INCA estima que serão
4.250 mulheres com a doença e a
taxa bruta de incidência será de 41
casos novos por 100.000 mineiras.
Com o desafio de modificar esse
quadro, a Secretaria de Estado de
Saúde de Minas Gerais (SES-MG)
lançou novas ações no controle do
câncer de mama. A nova proposta do
Programa está baseada em uma
mudança no modelo de controle da
doença.
A partir de agora, o controle do
câncer de mama estará concentrado
em três pontos chaves: ampliar a
faixa etária prioritária para 45 a 69
anos, facilitar acesso à mamografia
e agilizar a definição diagnóstica,
com objetivo de iniciar rapidamente
o tratamento do câncer de mama.

Como consequência, espera-se
melhorar o prognóstico da doença
nas mulheres mineiras.
Até agora, o acesso à mamografia de
rastreamento é realizado por meio
de uma requisição, que é entregue à
mulher após uma consulta médica.
A partir de agora, a mulher não
necessitará mais ir previamente ao
médico para receber uma
requisição, poderá solicitar um
formulário em qualquer
estabelecimento de saúde pública,
como as Unidade Básicas de Saúde
(UBS) e Centros Viva Vida.
Segundo o Secretário de Saúde de
Minas Gerais, Antônio Jorge de
Souza Marques, a medida pretende
desburocratizar o acesso às
mamografias no estado.
Após os laudos, os exames deverão
ser enviados para a Unidade de
Saúde de referência indicada na
requisição. Para facilitar a definição

Foto: Google.com

Vereador Pastor Darci (PSC)

“Atendendo reivindicações dos
usuários de transporte coletivo
urbano, solicitamos ao prefeito
providências, através da
Secretaria Municipal de Obras e
Serviços Urbanos, para a
instalação de abrigos
(marquises) em pontos de
ônibus existentes em nossa
cidade, para proporcionar
melhor comodidade aos

diagnóstica do câncer de mama foi
criado um sistema de classificação
que estabelece o fluxo e a prioridade
no atendimento das mulheres em
função dos resultados encontrados.
Todos os resultados do exame de
mamografia deverão, assim, ser
disponibilizados com os adesivos
informando a classificação do
exame e o procedimento a ser
realizado. Nos casos de
diagnósticos que apresentam cerca
70% chance de confirmação de
câncer de mama, as pacientes serão
encaminhadas para as unidades
Centro Viva Vida ou para outras
unidades de referência.
Em casos de resultado benigno, a
mulher deve ser orientada a realizar
da mamografia semestralmente. Já
aquelas que apresentarem resultado
normal, serão orientadas a realizar a
mamografia a cada dois anos.

30 de junho de 2012

Destaque

Ubá pode integrar rede social brasileira
por Cidades Justas e Sustentáveis
Através da indicação
150/12, de autoria do
Vereador Vinícius Samôr
(PT), apresentada durante a
reunião ordinária do dia
11/06, e aprovada por
unanimidade, os vereadores
s u g er em ao ch ef e d o
Executivo que crie o
Sistema de Indicadores
“Cidade Sustentável” para o
município.
“ To d a c i d a d e t e m a
capacidade de se tornar um
melhor lugar para se viver,
respeitando os direitos
básicos dos cidadãos.
Transformar um centro
urbano implica em
compreender e transformar
as relações políticas, sociais
e culturais que se
desenvolvam nele”, diz o
autor da proposição.
De acordo com o petista, “é
preciso acompanhar os
trabalhos dos gestores
públicos, promover ações
comunitárias e fazer com
que as pessoas dialoguem e
definam um modelo ideal de
conduta que respeite a
cultura e costumes locais”.
Lançada em 2008 por um
conjunto de organizações e
movimentos da sociedade
civil brasileira, a rede tem
como missão comprometer a
sociedade e sucessivos

g o v e r n o s c o m
comportamentos éticos e
com o desenvolvimento
justo e sustentável de suas
cidades, tendo como valor
essencial à democracia
participativa. Os
movimentos e organizações
que integram a rede são
totalmente apartidários e
inter-religiosos,
concentrando suas ações e
propostas nos interesses
públicos, sempre
preservando sua autonomia
e independência face aos
governos de todos os níveis.
Os movimentos e
organizações que compõem
a rede trabalham com
perspectivas metodológicas
semelhantes, incluindo o
monitoramento das políticas
públicas por meio do
acompanhamento
sistemático dos indicadores
sociais das cidades e
realizando pesquisas de
percepção com a população.
Além disso, os movimentos
locais buscam maior
incidência nas políticas
públicas, apresentando
propostas aos poderes
municipais, assim como
exigindo transparência e
participação cidadã na
gestão pública.
A rede hoje conta com

movimentos em cerca de 40
cidades brasileiras
(www.rededecidades.ning.c
om) e tem dado passos
significativos para
qualificar o controle social
dos poderes públicos, assim
como para elaborar
ferramentas de
conhecimento e
monitoramento sobre a
qualidade de vida nos
municípios.
Nesse contexto, os
m o v i m e n t o s s e
constituíram, também, em
importantes atores de
interlocução e proposição
junto aos legislativos e
executivos municipais,
dando contribuição
substantiva à formação de
uma nova cultura política na
relação estado/sociedade,
em que se dissemina a
convicção da ética da
corresponsabilidade sobre
aquilo que é de interesse
público, envolvendo
múltiplos atores na gestão
da cidade.
Após a apresentação da
Rede Social de Cidades, do
Protocolo de Governança e
da Carta de Princípios, para
participar a é preciso assinar
um termo de adesão onde
confirma conhecer os

documentos citados e
firmará o objetivo de buscar
atendê-los, de acordo com
sua capacidade operativa e
suas especificidades locais.
A Rede Social de Cidades
poderá estabelecer parcerias
com outras organizações da
sociedade civil, em busca de
objetivos comuns e realizar
atividades que estejam
alinhadas à sua carta de
princípios. Além disso, a
rede social buscará
investidores sociais para

promover sua sustentação
financeira e a realização de
atividades diversas.
Outras parcerias poderão ser
firmadas para o intercâmbio
de conhecimentos técnicos e
acadêmicos, além da
divulgação das atividades
dos integrantes da rede.
Toda parceria da Rede
Social de Cidades será
analisada pelas secretarias
regionais e será aprovada de
preferência por consenso
entre os responsáveis.

Vereador pede inclusão de coleta seletiva
nas escolas estaduais

“Com o objetivo de
fomentar a moral e a
educação em crianças e
jovens, visando um futuro
limpo e sustentável”, o
Vereador José Roberto Reis

Filgueiras (PT) justifica a
representação 032/12, na
qual sugere que sejam
colocadas nas escolas da
rede pública estadual,
localizadas em Ubá,

contêineres para coleta
seletiva de lixo.
A coleta seletiva é um
processo que consiste na
separação e recolhimento
dos resíduos descartados.
Desta forma, os materiais
que podem ser reciclados
são separados do lixo
orgânico (restos de carne,
frutas, verduras e outros
alimentos). Este último tipo
de lixo é descartado em
aterros sanitários ou usado
para a fabricação de adubos
orgânicos.
No sistema de coleta
seletiva, os materiais
recicláveis são separados
em: papéis, plásticos,
metais e vidros. Existem
indústrias que reutilizam

estes materiais para a
fabricação de matéria-prima
ou até mesmo de outros
produtos.
Pilhas e baterias também
são separadas, pois quando
descartadas no meio
ambiente provocam
contaminação do solo.
Embora não possam ser
reutilizados, estes materiais
ganham um destino
apropriado para reduzirem a
poluição do meio ambiente.
Os lixos hospitalares
também merecem um
tratamento especial, pois
costumam estar infectados
com grande quantidade de
vírus e bactérias. Desta
forma, são retirados dos
hospitais de forma

específica (com
procedimentos seguros) e
levados para a incineração
em locais especiais.
A coleta seletiva de lixo é de
extrema importância para a
sociedade. Além de gerar
renda para milhões de
pessoas e economia para as
empresa, também significa
uma grande vantagem para
o meio ambiente uma vez
que diminui a poluição dos
solos e rios. Este tipo de
coleta é de extrema
importância para o
desenvolvimento
sustentável do planeta.
A proposição foi aprovada
por unanimidade dos
Vereadores.
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Câmara recebe visita da coordenadora do CREAS
Com o intuito de apresentar a
instituição aos vereadores, a
coordenadora do Centro de
Referência Es pecializado de
Assistência Social (Creas), Lúcia
Helena da Silva, esteve no plenário da
Câmara Municipal de Ubá,
acompanhada pelo assistente social,
José Paulo de Almeida.
“Os CREAS são unidades de serviços
de proteção social especial (média
complexidade), para atendimento de
famílias e indivíduos em situação de
risco pessoal e social. Estar em
situação de risco pessoal e social
significa ter os direitos violados, ou
estar em situação de contingência
(pessoa com deficiência ou idosa
necessitando de atendimento
especializado). Normalmente, as
pessoas em situação de risco social
ainda estão convivendo com suas
famílias”, explicou a coordenadora.
O atendimento, personalizado e
continuado, exige intervenções
especializadas, e acontece desde a
escuta até os encaminhamentos para a
rede de proteção social e o sistema de
garantia de direitos.
Nos CREAS são atendidas crianças,
adolescentes e famílias vítimas de
violência doméstica e/ou
intrafamiliar: que acontecem nas
situações de trabalho infantil, abuso e
exploração sexual, violência física,
psicológica e negligência,
afastamento do convívio familiar por
medida socioeducativa ou de
proteção, discriminação, e outras
situações; adolescentes em
cumprimento de medida
socioeducativa em meio aberto
(Liberdade Assistida e Prestação de
Serviços à Comunidade); mulheres e
pessoas idosas, vítimas de violência
doméstica/intrafamiliar; famílias e
indivíduos em situação de rua; com
pessoas abrigadas ou egressas do
acolhimento institucional; com

usuários de substâncias psicoativas;
com idosos atendidos em Centro Dia;
ou que necessitam de serviços de
habilitação e reabilitação para
pessoas com deficiência.
“Os objetivos da instituição são
fortalecer a família função de
protetora de seus membros; incluir as
famílias na rede de proteção social e
nos serviços públicos; romper com o
ciclo de violência no interior da
família; oferecer condições para
reparar danos e interromper a
violação de direitos; e prevenir a
reincidência de violações de
direitos”, explicou José Paulo de
Almeida, assistente social da
entidade.
Sobre a população de moradores de
rua e as políticas públicas a eles
direcionadas, José Paulo, informou
que está sendo feito um mapeamento
desta população, apesar das
dificuldades por tratar-se de grupo
em constante deslocamento e
resistente à abordagem do assistente
social, para que se possa decidir o
tipo de intervenção a ser feita pelo
Poder Público. “Em princípio, já se
sabe quais os locais principais de
abrigo dos moradores de rua
(imediações dos hospitais Santa
Isabel e São Vicente, Praça Guido e
Esquina da Morte); que metade desta
população é oriunda das cidades
vizinhas, que a maioria é de cor negra
ou parda; que há uma prevalência do
alcoolismo e também uso de drogas e
que sobrevivem do Benefício de
Prestação Continuada, da coleta de
material reciclável ou da
mendicância”, contou.
“Ainda que o mapeamento não esteja
terminado, já se sabe que, em Ubá, a
maioria dos moradores de rua tem
família, caracterizando-se então
como moradores na rua e não de rua
(moradores sem nenhum vínculo

Edil solicita intervenção em
estrada rural

Vereador Dalmo José Coelho (PT)

Através da Indicação 124/12,
o Vereador Dalmo José
Coelho (PT), solicitou o envio
de correspondência ao prefeito
de Ubá, Vadinho Baião,
indicando-lhe a necessidade
de determinar ao setor
competente, que promova um
aterro onde recentemente
foram realizadas duas
drenagens junto à estrada que
liga o distrito de Ubari ao
município de Divinésia,
conhecida como “estrada das
sete voltas”. A proposição foi
aprovada por unanimidade.

Os representantes do CREAS explicaram o funcionamento da entidade aos Vereadores

A coordenadora do Creas, Lúcia Helena, e o Assistente Social José Paulo

familiar). Esta conclusão indica que
o trabalho com a população de rua,
em Ubá, deve se direcionar à
Assistência Social, na recuperação
destes vínculos afetivos. Como
principais obstáculos a serem
transpostos estão a resistência dos
indivíduos e de suas famílias, uma
vez que há marcas profundas no
relacionamento entre eles. Outras
abordagens como a criação de um
Centro de População de Rua ou

albergamento nos abrigos existentes,
para serem efetivas, dependem
sobretudo da vontade dos moradores,
uma vez que eles têm o direito de ir e
vir livremente e que deve ser
respeitado”, disse o Assistente
Social.
De acordo com José Paulo, outro
obstáculo importante é a própria
resistência da sociedade, que apenas
quer se ver livre da “feiúra” e
incômodo que eles representam. “O

convencimento, informação e
diálogo deve ser com toda a
sociedade, não só com a população
de rua”, disse.
Como acessar os serviços: Crianças e
adolescentes normalmente são
encaminhados pelo Conselho
Tutelar, ou por pessoas que
espontaneamente buscam apoio por
elas. Também podem buscar
sozinhas este amparo, assim como as
demais pessoas vítimas de violência.

Vereador quer criação de escola municipal
no Mangueira Rural

Vereador Jorge Custódio Gervásio (PV)

O Ve r e a d o r J o r g e
Custódio Gervásio (PV)
apresentou, durante a
reunião ordinária do dia
11/06, o requerimento
155/12, em que solicita ao
chefe do Executivo a
construção de uma escola
municipal no bairro
Mangueira Rural, uma vez
que a Escola Nossa
Senhora Aparecida está
com dificuldades em

suprir a grande demanda
do populoso bairro.
“Os pais dos estudantes,
em sua maioria da classe
assalariada, são obrigados
a percorrer longas
distâncias, com seus filhos
pequenos, em ônibus ou
outros meios, para chegar
até a escola mais próxima
do bairro”, justifica o Edil.
A proposição foi aprovada
por unanimidade.
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Notas
Escolha de candidatos
começa no
dia 10 de junho
Começam no próximo dia 10 de junho
e vão até 30 de junho as convenções
partidárias destinadas à escolha de
coligações e de candidatos a prefeito,
vice-prefeito e vereador que vão
disputar as eleições municipais em
outubro deste ano. Esse prazo é
estipulado pelo Calendário Eleitoral
(Resolução 23.341/2011, do TSE),
que também estabelece outras datas
para o mês de junho.
Na definição da lei eleitoral,
convenção partidária é a assembleia
dos filiados de um determinado
partido político convocada para
discussão e resolução de assuntos de
interesse da agremiação. Quando o
evento abranger a esfera municipal, o
corpo de convencionais é constituído,
em regra, pelo conjunto de eleitores
filiados no âmbito do município
respectivo. A Justiça Eleitoral não
fiscaliza diretamente as convenções e
os partidos não são obrigados a
comunicar com antecedência a data da
sua realização. No entanto, é
necessária a apresentação da ata da
convenção quando do
encaminhamento dos pedidos de
registro de candidaturas aos cartórios
eleitorais.
A deliberação sobre coligação caberá
à convenção municipal, quando se
tratar de eleição para a câmara de
vereadores, e será aprovada mediante
a votação favorável da maioria,
presentes dois terços dos
convencionais, estabelecendo-se, na
mesma oportunidade, o número de
candidatos que caberá a cada partido.
Algumas legendas delegam aos
órgãos executivos partidários a
deliberação sobre coligação.
De acordo com a legislação eleitoral,
é pressuposto para o pedido de
registro de candidatura - cujo prazo
para entrega dos pedidos na Justiça
Eleitoral termina no dia 5 de julho que os candidatos tenham sido
escolhidos em convenção partidária.
O ordenamento constitucional não
admite candidaturas avulsas
(candidato sem filiação partidária)
nos sistemas de representação
eleitoral vigentes no Brasil: o
majoritário e o proporcional de lista
aberta.
Outra data do Calendário Eleitoral
neste mês é o dia 5 de junho: último
dia para a Justiça Eleitoral enviar aos
partidos políticos, na respectiva
circunscrição, a relação de todos os
devedores de multa eleitoral, a qual
embasará a expedição das certidões de
quitação eleitoral (Lei nº 9.504/97,
art. 11, § 9º). Em Minas, 147.588 é o
número de filiados a partidos que
possuem pendências de multas
eleitorais.

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

Vereadores pedem inclusão de Ubá
no programa “Academia da Saúde”

O programa Academia da Saúde
tem como principal objetivo
contribuir para a promoção da
saúde da população a partir da
implantação de polos com
infraestrutura, equipamentos e
quadro de pessoal qualificado
para a orientação de práticas
corporais e atividade física e de
lazer e modos de vida
saudáveis.
Os polos do programa
Academia da Saúde são espaços
públicos construídos para o
desenvolvimento de atividades
como orientação para a prática
de atividade física; promoção
de atividades de segurança
alimentar e nutricional e de
educação alimentar; práticas
artísticas (teatro, música,
pintura e artesanato) e
organização do planejamento
das ações do programa em
conjunto com a equipe de
Atenção Primária em Saúde e
usuários.
As atividades serão
desenvolvidas por profissionais
de saúde da atenção primária
em saúde, especialmente dos
Núcleos de Saúde da Família,
podendo ser agregados
profissionais de outras áreas do
setor público.
Entre os objetivos do projeto,
pode-se destacar: ampliar o
acesso da população às políticas

públicas de promoção da saúde;
fortalecer a promoção da saúde
como estratégia de produção de
saúde; potencializar as ações
nos âmbitos da APS, da
Vigilância em Saúde e da
Promoção da Saúde; promover
a integração multiprofissional
na construção e execução das
ações; promover a
convergência de projetos ou
programas nos âmbitos da
saúde, educação, cultura,
assistência social, esporte e

lazer; ampliar a autonomia dos
indivíduos sobre as escolhas de
modos de vida mais saudáveis;
aumentar o nível de atividade
física da população; estimular
hábitos alimentares saudáveis;
promover mobilização
comunitária com a constituição
de redes sociais de apoio e
ambientes de convivência e
solidariedade; potencializar as
manifestações culturais locais e
o conhecimento popular na
construção de alternativas
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individuais e coletivas que
favoreçam a promoção da
saúde; e contribuir para
ampliação e valorização da
utilização dos espaços públicos
de lazer, como proposta de
inclusão social, enfrentamento
das violências e melhoria das
condições de saúde e qualidade
de vida da população.
A representação 035, de autoria
do Vereador Vinícius Samôr, foi
aprovada por unanimidade dos
vereadores.

Câmara pode passar por reformas
para mais acessibilidade
“Com o intuito de oferecer a
acessibilidade necessária aos
deficientes que nos visitam, uma
vez que nosso prédio não dispõe
de condições adequadas para
recebê-los, nada mais justo que
oferecer condições igualitárias
e, acima de tudo, direito de quem
possui algum tipo de
deficiência”, diz o Vereador
Vinícius Samôr de Lacerda (PT)

ao apresentar o requerimento
148/12, que solicita reformas na
sede da Câmara Municipal de
Ubá, para adaptação dos
banheiros às necessidades das
pessoas com deficiências
físicas, conforme estabelece a
Lei da Acessibilidade.
De acordo com o autor da
proposição, aprovada por
unanimidade durante a reunião

ordinária do dia 04/06,
“pequenas mudanças são
capazes de transformar a
sociedade. Por isso, salientamos
que não apenas os prédios
públicos devem oferecer
condições apropriadas às
pessoas com deficiências e sim
todos os estabelecimentos,
sejam públicos ou privados”,
justifica.

Tribunal orienta partidos políticos sobre as normas
das Eleições 2012
Cerca de 70 representantes de
partidos políticos
participaram no TRE-MG, de
reunião sobre as normas das
eleições 2012, que tratou
principalmente dos
procedimentos de registro de
candidatura e das regras da
propaganda eleitoral.
Sobre o registro de
candidaturas, enfatizou-se a
regra relativa aos percentuais
de candidatos de cada sexo: o
parâmetro de cálculo será o
número de vagas requeridas
pelo partido ou coligação.
A coordenadora de Registros
Eleitorais e Partidários do
TRE, Annelise Barbosa

Duarte, alertou para a
necessidade de os partidos
enviarem ao Tribunal, via
sistema, o CNPJ de cada órgão
partidário municipal, antes do
dia 5 de julho. Segundo ela,
são poucos os órgãos
partidários que já fizeram esse
procedimento, dentre os mais
de 11 mil cadastrados em
Minas Gerais.
Os representantes do TRE
também apelaram aos partidos
para que não deixem o
protocolo dos pedidos de
registro para a última hora, a
fim de evitar os transtornos e
as sobrecargas do final de
prazo. Os pedidos devem ser

encaminhados à Justiça
Eleitoral até as 19 horas do dia
5 de julho.
O assistente de apoio à
propaganda eleitoral do TRE,
Diogo Cruvinel, informou aos
partidos que o Tribunal
pretende neste ano relançar a
campanha “Sujeira Não é
Legal”, em parceria com
outras entidades, como a
Cemig e o Corpo de
Bombeiros, e recomendou
algumas condutas, durante a
campanha eleitoral, de
respeito ao meio ambiente, aos
cidadãos e às regras eleitorais.
Já o promotor Edson Rezende
de Castro, coordenador do

Centro de Apoio Eleitoral do
Ministério Público Estadual,
recomendou aos partidos
observarem as normas para
registro, de modo a evitarem
diligências e impugnações.
Ao final, o diretor da
Secretaria de Controle Interno
e Auditoria do Tribunal,
Adriano Denardi, esclareceu
aos representantes dos órgãos
partidários estaduais e da
capital mineira sobre
prestação de contas de
campanhas eleitorais. Uma
reunião para tratar
exclusivamente desse assunto
será convocada pelo TRE para
o dia 20 de junho.

30 de junho de 2012

Atas
.Resumo da Ata nº 148, da Sessão
Ordinária da Câmara Municipal de
Ubá, realizada no dia 16 de abril de
2012. Presentes todos os senhores
vereadores. Aprovação da Ata nº 147.
Em seguida leitura do Protocolo:
leitura das correspondências
recebidas. Passa-se à leitura de
proposições dos Srs. Vereadores:
Vereador Dalmo José Coelho 1)
Indicação 086/12, ao Secretário
Municipal de Educação, sugerindo
implantar o programa “Brasil
Alfabetizado” na comunidade da
Pedra Branca. 2) Requerimento
087/12, ao Secretário Municipal de
S a ú d e , s o l i c i t a n d o a u rg e n t e
contratação de Técnicos de
Enfermagem para atendimento no
posto de saúde do Distrito de Ubari,
reiterando o Requerimento 188/11 de
mesma autoria. 3) 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. 4)
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 1) 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. 2) 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. 3) Indicação
089/12, ao Prefeito, solicitando a
regularização do asfalto da Rua
Henrique Parma, nas proximidades do
número 138, bairro Santa Bernadete.
4) Moção de Pesar 037/12, pelo
falecimento do Saudoso Presbítero
Paulo Roberto da Silva, ocorrido
recentemente. Vereador Jorge
Custódio Gervásio 1) Indicação
090/12, ao Prefeito, solicitando
quebra-molas nas proximidades do
Anel Viário, do Bonsucesso, que dá
acesso à comunidade do Córrego
Alegre. 2) 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. 3) 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. 4)
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. 5) 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
1) Indicação 093/12, ao Prefeito,
solicitando a limpeza de um terreno
situado na Rua Carlos Teixeira
Siqueira, bairro Schiavon. 2)
Indicação 094/12, ao Prefeito,
solicitando uma operação tapaburacos em todas as ruas do Bairro
Schiavon, reiterando parcialmente a
Indicação 103/11 (Rua Amadeu José

Schiavon) de mesma autoria. 3)
Moção de Congratulações e Aplausos
038/12, à Senhora Sandra Regina da
Silva Kilesse, pela posse da
Presidência do Conselho Municipal de
Saúde de Ubá, ocorrido recentemente.
Vereador Mauricio Valadão Reimão
de Melo 1) Indicação 095/12, ao
Prefeito, solicitando o recapeamento
asfáltico na Rua Antônio Carlos
Caiaffa, bairro Primavera. 2)
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. 3)
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. 4)
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
1) Representação 024/12, às Escolas
do Município de Ubá, solicitando
apoio e a arrecadação de livros par o
projeto “Arca das Letras”. 2)
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 Vereadores Carlos Rufato, Pastor
Darci e Rosângela Alfenas 1) Moção
de Pesar 039/12, pelo falecimento da
Senhora Augusta Coelli dos Santos,
ocorrido recentemente. Passa-se à
Ordem do Dia: Discussão e votação
única da seguinte matéria: 1) Projeto
de Lei nº 071/11 que “Dispõe sobre a
denominação de Rua Roberta de
Oliveira a logradouro público desta
cidade”. O projeto foi aprovado por
unanimidade (9 votos). Primeira
discussão e votação da seguinte
matéria: 1) Projeto de Lei nº 011/12
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”. O Projeto foi aprovado
por unanimidade (9 votos). Todas as
proposições foram aprovadas por
unanimidade (9 votos). A Srª.
Presidente agradece a presença de
todos e declara encerrada esta sessão.
Resumo da Ata nº 149, da Sessão
Extraordinária da Câmara
Municipal de Ubá, realizada no dia
16 de abril 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 011/12 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”. 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 150, da Sessão
Ordinária da Câmara Municipal de
Ubá, realizada no dia 23 de abril de
2012.
Tendo na Presidência a
Vereadora Rosângela Maria Alfenas
de Andrade, na Vice-Presidência, o
Vereador Maurício Valadão e na
Secretaria, o Vereador Carlos da Silva
Rufato. Presentes todos os senhores
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vereadores. Aprovação das Atas nºs.
148 e 149. 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 no valor de
R$15.000,00 junto ao Orçamento
Municipal de 2012, para realização de
despesas correntes no âmbito da
Secretaria Municipal de Saúde/ Fundo
Municipal de Saúde, e dá outras
providências.” 2) Leitura do Projeto
de Lei que “autoriza a abertura de
crédito especial no valor de
R$95.795,78 junto ao Orçamento
Municipal de 2012, para realização de
despesas de capital no âmbito da
Secretaria Municipal de Saúde/ Fundo
Municipal de Saúde, e dá outras
providências.” 3) Leitura do Projeto
de Lei que “dispõe sobre
procedimento para a implantação de
licenciamento dos ciclomotores no
Município de Ubá, estabelece valores
para cobrança de taxa de licença, e dá
outras providências.” Os três Projetos
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 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. 2) Moção de Pesar
040/12, pelo falecimento do Saudoso
Senhor Vicente Schetino, ocorrido
recentemente. Vereador Darci Pires da
Silva 1) 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. 2) Indicação
099/12, ao Prefeito, solicitando a troca
do manilhamento do bairro São
Domingos. 3) Requerimento 096/12,
ao Prefeito, solicitando a urgente
sinalização indicativa de velocidade,
nas vias de Ubá, bem como a efetiva
fiscalização. 4) 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
quebra-molas, reiterando, este último
pedido, a Indicação 005/11 de autoria
do Vereador Carlos da Silva Rufato. 5)
Moção de Congratulações e Aplausos
041/12, ao 2º STG PM Alirio Haber
Barbosa Junior, pelos brilhantes
serviços prestados neste município. 6)
Moção de Congratulações e Aplausos
042/12, ao evangelista Francisco
Motta Greci, pelos brilhantes serviços
prestados neste município. 7) Moção
de Congratulações e Aplausos 043/12,
ao Sub-Tenente Elias da Silva Pujoni,
pelos brilhantes serviços prestados
neste município. Vereador Jorge
Custódio Gervásio 1) 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 . 2)
Requerimento 100/12, ao Secretário
Municipal de Saúde, solicitando o
aumento dos atendimentos de
pediatria no Distrito de Diamante.
Vereador José Roberto Reis Filgueiras
1) Moção de Congratulações e
Aplausos 044/12, ao Senhor Ulisses
Galdino, pelos brilhantes serviços
prestados perante a comunidade
ubaense. Vereador Luiz Alberto
Gravina 1) 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 Mauricio
Valadão Reimão de Melo 1) Indicação
101/12, ao Prefeito, solicitando
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providências que visem melhorar o
atendimento de urgência e emergência
nos hospitais desta . Vereador Vinícius
Samôr de Lacerda 1) 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. 2)
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. 3) Representação
027/12, ao Curso de Biologia da
UEMG/Ubá, informando a inscrição
no Programa Ciências Sem
Fronteiras, do Governo Federal. 4)
Moção de Congratulações e Aplausos
045/12, à equipe de Segurança
Alimentar e Nutricional, da Secretaria
Municipal do Desenvolvimento
Social, pelo reconhecimento e
destaque no Encontro Nacional de
Gestores da Rede de Equipamentos e
Serviços de Alimentação Nutricional.
Proposição Englobada – Todos os
senhores Vereadores 1) Moção de
Congratulações e Aplausos 046/12, ao
atleta mesatenista Samuel Volpato
Queiroz, por seu brilhantismo como
atleta e como estudante. Com exceção
das proposições: Requerimento
098/12 e a Indicação 101/12, em que o
Vereador Paulo César Raymundo
pediu vista, as demais proposições
foram aprovadas por unanimidade (9
votos). Ordem do Dia: foram lidas as
próximas votações e a próxima
reunião foi marcada para o dia 3 de
maio às 19h. A Srª. Presidente
agradece a presença de todos e declara
encerrada esta sessão.
Resumo da Ata nº 151, da Sessão
Ordinária da Câmara Municipal de
Ubá, realizada no dia 03 de maio de
2012. Presentes todos os senhores
vereadores. Passa-se para a discussão
e votação da Ata nº. 150. O vereador
Paulo César Raymundo pede para que
a ata seja votada na próxima reunião.
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 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. 2)
Indicação 103/12, ao Prefeito,
solicitando limpeza geral da Rua José
Gonçalves Gomes, bairro Olaria. 3)
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. 4) 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. 5) Requerimento
103/12, ao Prefeito, solicitando
calçamento do Bairro São Matheus,
reiterando a Indicação 037/11 e
mesma autoria. 6) 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
1) Moção de Congratulações e
Aplausos 048/12, à Senhora Marciléia
Alves Pinto, pelos brilhantes serviços
prestados neste município. 2) Moção
de Congratulações e Aplausos 047/12,
à Senhora Valdete de Souza da Silva
Bento, pelos brilhantes serviços
prestados neste município. Vereador
J o rg e C u s t ó d i o G e r v á s i o 1 )
Requerimento 098/12, ao Assessor
Técnico III, Samuel Gazola Lima,
solicitando informações sobre a
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Revista “Educação em Pauta”, Ano
01, Edição 01, distribuída
recentemente nesta cidade (Da Última
Reunião). Vereador José Roberto Reis
Filgueiras 1) Indicação 104/12, ao
Prefeito, solicitando calçamento da
Rua Projetada do bairro José Peluso, a
pedido dos moradores. 2) Indicação
105/12, ao Prefeito, solicitando
asfaltamento das ruas do bairro José
Peluso, que não possuem esta
benfeitoria, a pedido dos moradores.
3) Indicação 106/12, ao Prefeito,
solicitando a construção de um
quebra-molas nas proximidades do
número 195, da Rua Cecília Petrolina
Moreira, bairro Vila Casal, a pedido
dos moradores. 4) Moção de
Congratulações e Aplausos 049/12, ao
Senhor Raimundo Lopes Lima, pelos
brilhantes trabalhos realizados neste
município. Vereador Luiz Alberto
Gravina 1) Indicação 107/12, ao
Prefeito, solicitando a reforma do
calçamento da Rua Maria Aparecida
Castanon Bravo, bairro Oséas
Maranhão. 2) 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. 3) 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. Vereador Mauricio Valadão
Reimão de Melo 1) Indicação 110/12,
ao Prefeito, solicitando melhorias no
atendimento de urgência e emergência
nos hospitais desta cidade. Vereadora
Rosângela Alfenas 1) 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. 2) 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. 3) Moção de Pesar
051/12, pelo falecimento da
Professora Maria Amélia de Oliveira
Aroeira, ocorrido recentemente.
Proposição englobada – Todos os
Vereadores 1) Requerimento 102/12,
ao Plenário, solicitando a criação da
Frente Parlamentar de Apoio ao
Movimento dos Filhos Separados.
Passa-se à Ordem do Dia: Primeira
discussão e votação das seguintes
matérias: 1) Projeto de Lei nº 012/12
que “Autoriza a abertura de Crédito
Especial no valor de R$ 15.000,00
junto ao Orçamento Municipal de
2012 para realização de despesas
correntes no âmbito da Secretaria
Municipal de Saúde/Fundo Municipal
de Saúde, e dá outras providências”.
2) Projeto de Lei nº 013/12 que
“Autoriza abertura de Crédito
Especial no valor de R$ 95.795,78
junto ao Orçamento Municipal de
2012, para realização de despesas de
capital no âmbito da Secretaria
Municipal de Saúde/Fundo Municipal
de Saúde, e dá outras providências”.
3) Projeto de Lei nº 014/12 que
“Dispõe sobre procedimento para a
implantação de licenciamento dos
ciclomotores no Município de Ubá,
estabelece valores para cobrança de
taxa de licença, e dá outras
providências”. Os três projetos foram
aprovados por unanimidade (9 votos).
Discussão e Votação das Proposições
dos senhores vereadores: O
Requerimento 101/12 que estava com
vista do vereador Paulo César foi
retirado pelo autor, Vereador Maurício
Valadão. Com exceção da Indicação
110/12, de autoria do vereador
Maurício Valadão, que foi aprovada
por 6 votos a 3, as demais proposições
foram aprovadas por unanimidade
dos presentes (9 votos). Leitura da
Ordem do Dia da próxima reunião. A
Srª. Presidente agradece a presença de
todos e declara encerrada esta sessão.
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Proposições da reunião do dia
21/05/2012
Vereador Carlos da Silva Rufato
Indicação 120/12, ao Prefeito,
solicitando a construção de um meiofio e um passeio público junto à Av.
Olegário Maciel, nas proximidades do
número 1843, a pedido dos
moradores.
Indicação 121/12, ao Prefeito,
solicitando interceder junto à
ENERGISA, no sentido de promover
a instalação de dois postes com
iluminação pública no beco que dá
acesso à Rua Lambari, bairro Ponte
Preta, nas proximidades do número
355, a pedido dos moradores.
Indicação 122/12, ao Prefeito,
solicitando o estaqueamento da beira
do rio, nas proximidades da empresa
METALEX, na Rua Giovani Biscotto,
bairro Industrial.
Requerimento 117/12, ao Prefeito,
solicitando a construção de quebramolas nas proximidades do CONSEP
LESTE, na Avenida Olegário Maciel,
bem como que determine a imediata
retirada do tambor com placa de
trânsito localizado em frente à
mencionada unidade, quase no meio
do logradouro.
Requerimento 118/12, ao Prefeito,
convidando-o a comparecer ao bairro
Santa Bernadete, a pedido dos
moradores, para debater sobre a
situação dos logradouros, bem como
sobre o córrego do mesmo bairro.
Vereador Dalmo José Coelho –
Dalmo Cabeleireiro
Indicação 123/12, ao Prefeito,
solicitando o cascalhamento dos
logradouros do Bairro Olinda, que
necessitam deste serviço, a pedido dos
moradores.
Indicação 124/12, ao Prefeito,
solicitando um aterro, na Estrada das
Sete Voltas, que liga o Distrito de
Ubari à cidade mineira de Divinésia.
Requerimento 119/12, ao Prefeito,
solicitando a colocação de placas de
identificação de logradouros, nas ruas
que menciona do bairro João Teixeira,
a pedido do Vice-presidente da
Associação Comunitária.
Representação 031/12, ao
Coordenador Regional do DER/MG,
solicitando a retirada do mato que se
encontra cobrindo as placas de
trânsito na estrada que liga os
municípios de Ubá e Divinésia.
Vereador Darci Pires da Silva –
Pastor Darci
Moção de Congratulações e Aplausos
060/12, à Diretora Regina Célia Paiva
de Souza, pelos brilhantes trabalhos
realizados nesta cidade.
Moção de Congratulações e Aplausos
061/12, ao Senhor Paulo Daniel dos
Santos Bento, pelos brilhantes
serviços prestados.
Moção de Congratulações e Aplausos
062/12, ao Pastor Valter Resende de
Carvalho, pelos brilhantes serviços
prestados.
Moção de Congratulações e Aplausos
063/12, à Senhora Sônia Aparecida
Barbosa, pelo transcurso de seu
natalício ocorrido dia 15 de maio e
pelos brilhantes serviços prestados.
Vereador Jorge Custódio Gervásio
– Jorge da Kombi
Requerimento 120/12, ao
Comandante do 21º BPMMG,
solicitando providências acerca da
falta de policiamento no Distrito de
Diamante, reiterando pedido contido
na Representação 003/11 de mesma
autoria.
Vereador José Roberto Reis
Filgueiras – Zé Roberto do Móveis
Bettio
Indicação 126/12, ao Prefeito,
solicitando cascalhamento e
pavimentação em todas as ruas do
Bairro José Cavalieri que necessitam
deste serviço, a pedido dos moradores.
Representação 032/12, à
Superintendência Regional de Ensino,
sugerindo que sejam colocadas nas
escolas da rede pública estadual,

Proposições
localizadas em Ubá, containers para
coleta de lixo seletivo.
Vereador Luiz Alberto Gravina
Indicação 127/12, ao Prefeito,
solicitando calçamento e
posteriormente, asfaltamento de um
pequeno trajeto de aproximadamente
60 metros, na Rua José Messias do
Povoado São Domingos da Colônia
Padre Damião.
Requerimento 121/12, ao Prefeito,
solicitando uma “operação tapaburacos” na Avenida que dá acesso ao
Povoado São Domingos bem como ao
Povoado Boa Vista, da Colônia Padre
Damião, reiterando o Requerimento
015/09 de mesma autoria.
Moção de Congratulações e Aplausos
064/12, ao Dr. Marcos Vinícius Paiva,
pela posse no cargo de Delegado
Regional de Segurança Pública.
Vereador Mauricio Valadão
Reimão de Melo – Doutor Valadão
Indicação 129/12, ao Prefeito,
solicitando providências para sanar o
problema ocasionado por um enorme
buraco na esquina das ruas São José e
Duque de Caxias, no centro desta
cidade.
Requerimento 122/12, ao prefeito,
solicitando informações que
menciona, sobre a Passarela Santinho
Barreto.
Vereador Paulo César Raymundo
Indicação 125/12, ao Prefeito,
solicitando patrolamento,
cascalhamento e posteriormente,
calçamento na Rua Major Tito César,
bairro Agroceres.
Indicação 130/12, ao Prefeito,
solicitando uma “operação tapaburacos” em toda extensão do bairro
Vila Casal.
Requerimento 124/12, ao Prefeito,
solicitando a manutenção do calçadão
da Rua São José, reiterando a
Indicação 132/09 de autoria do
Vereador Jorge Custódio Gervásio.
Requerimento 125/12, ao Prefeito,
sugerindo que o repasse da verba
pública que a Câmara promove ao
final de cada período legislativo, seja
utilizado para atender em benfeitorias
no bairro Santa Bernadete, bem como
para a construção de uma clínica para
recuperação de dependentes
químicos, reiterando parcialmente o
Requerimento 110/12 de autoria do
Vereador Carlos da Silva Rufato.
Moção de Pesar 065/12, pelo
falecimento do Senhor Otacílio de
Souza Lima, ocorrido recentemente
em nossa cidade.
Vereadora Rosângela Alfenas
Requerimento 126/12, aos Hospitais
do Município de Ubá, e ao Secretário
Municipal de Saúde, solicitando apoio
ante ao colhimento de assinaturas
visando apoiar a proposta de iniciativa
popular de um Projeto de Lei
Complementar que assegure o
investimento de 10% da receita
corrente bruta da União em Saúde
Pública.
Proposições Englobadas
Vereadores Pastor Darci e Zé
Roberto do Móveis Bettio
Requerimento 123/12, ao Prefeito,
solicitando a sinalização junto à Rua
Francisco Teixeira de Abreu,
impedindo o estacionamento de
veículos em ambos os sentidos, após a
travessia da linha férrea.
Vereadores Carlos Rufato e Dr.
Valadão
Indicação 119/12, ao Prefeito,
solicitando a reposição da ponte sobre
o Rio Ubá, na comunidade
“Moradinha”, próximo à divisa com a
cidade de Rodeiro.
Proposições da reunião do dia
28/05/2012
Vereador Carlos da Silva Rufato
Indicação 137/12, ao Prefeito,
solicitando o reparo de uma enorme
cratera situada nas proximidades do
número 158 da Rua Antônio Duarte
Pacheco, bairro São Sebastião, a
pedido dos moradores.
Moção de Pesar 068/12, pelo

falecimento da Senhora Rosilene
Francisco Correa Padilha.
Vereador Darci Pires da Silva –
Pastor Darci
Moção de Congratulações e Aplausos
066/12, ao Bispo Itamar Pereira da
Silva, pelos brilhantes serviços
prestados.
Moção de Congratulações e Aplausos
067/12, ao Pastor José Lúcio Pinto,
pelos brilhantes serviços prestados.
Vereador Jorge Custódio Gervásio
– Jorge da Kombi
Requerimento 127/12, ao Prefeito,
solicitando que interceda junto à
ENERGISA, visando promover a
instalação de postes com iluminação
pública na Rua Sônia Marcos,
reiterando a Indicação 142/11 de
autoria do Vereador Carlos da Silva
Rufato; e que promova o devido
calçamento da mesma.
Requerimento 128/12, ao Gerente
Distrital da COPASA, solicitando as
benfeitorias necessárias visando o
abastecimento de água potável à Rua
Sônia Marcos, reiterando a
Representação 029/12 de autoria do
Vereador Carlos da Silva Rufato.
Requerimento 129/12, ao Prefeito e à
Diretora da 38ª Superintendência
Regional de Ensino, solicitando
estudos visando à construção de um
muro de contenção para impedir que o
Polivalente seja invadido pelas águas
do Rio Ubá, a pedido da Direção desta
Escola.
Requerimento 130/12, ao Prefeito,
solicitando a reparação de uma
enorme cratera nas proximidades do
número 256 da Rua Gustavo Gori,
bairro Santa Bernadete. Solicita ainda,
um novo asfaltamento para a mesma
via, reiterando Indicação 250/11 de
autoria do Vereador Carlos da Silva
Rufato.
Requerimento 131/12, ao Prefeito,
solicitando informações sobre gastos,
pretéritos e futuros, e conclusão das
obras da Praça Guido Marliere.
Vereador Luiz Alberto Gravina
Indicação 131/12, ao Prefeito,
solicitando patrolamento e
cascalhamento nas comunidades
“Córrego Santana” I e II, a pedido dos
moradores.
Indicação 132/12, ao Prefeito,
solicitando a extensão dos passeios da
Rua Peixoto Filho, desde a CEF até o
Edifício Otoci Vilela Eiras, no centro
desta cidade.
Representação 033/12, à Empresa
Viação Ubá Transportes LTDA,
sugerindo que isentem de pagar o
valor do transporte público na cidade
as pessoa que realizam tratamento
contra o câncer.
Vereador Mauricio Valadão
Reimão de Melo – Doutor Valadão
Indicação 133/12, ao Prefeito,
solicitando a melhora do trânsito na
Rua Antenor Machado.
Indicação 134/12, ao Prefeito,
solicitando a realização de obras que
evitem deslizamentos nas encostas
desta cidade.
Indicação 135/12, ao Prefeito,
solicitando que se estabeleça a
sinalização antes da chegada do bairro
Palmeiras, no trajeto da Rua Ângelo
Porto até a Santo Antônio.
Indicação 136/12, ao Prefeito,
solicitando o imediato fechamento de
uma enorme cratera situada na
esquina da Av. Olegário Maciel com a
Rua Antônio Amato, no bairro
Industrial
Requerimento 132/12, ao Setor de
Fiscalização da Prefeitura Municipal,
solicitando informações sobre a
construção do “Residencial Cidade
Carinho” no bairro Antonina Coelho.
Vereador Paulo César Raymundo
Indicação 138/12, ao Secretário
Municipal de Obras e Serviços
Urbanos, solicitando providências
acerca do afundamento do asfalto do
início da Rua que liga à Avenida Beira
Rio.
Requerimento 133/12, ao Prefeito e ao

Secretário Municipal de Saúde,
solicitando um convênio ou parceria
com o curso de Medicina da UFJF,
para que estagiários do último período
possam trabalhar nos hospitais e
postos de saúde desta cidade,
reiterando parcialmente, a
Representação 089/09 de autoria do
Vereador Vinícius Samôr.
Requerimento 134/12, ao Prefeito,
solicitando o calçamento da Travessa
Passos, bairro Santana, reiterando a
Indicação 006/09 de autoria do
Vereador Luiz Alberto Gravina.
Requerimento 135/12, ao Prefeito,
solicitando a urgente poda das árvores
da Praça Francisco Parma, no bairro
Industrial (COPARMA).
Moção de Pesar 069/12, pelo
falecimento da Senhora Elenice
S t a n z i o l a Vi e i r a , o c o r r i d o
recentemente.
Vereador Vinícius Samôr de
Lacerda
Representação 034/12 às escolas e
entidades sociais de Ubá, convidandoas a participar da Conferência Livre
sobre Desenvolvimento Sustentável.
Representação 035/12, ao Ministério
da Saúde, solicitando a inclusão da
cidade de Ubá no Programa Academia
da Saúde.
Proposições da reunião do dia
04/06/2012
Vereador Carlos da Silva Rufato
Moção de Pesar 072/12, pelo
falecimento do Senhor Aristides
Cesário de Souza.
Vereador Darci Pires da Silva –
Pastor Darci
Indicação 139/12 – ao Prefeito,
instalação de abrigo (marquises) em
ponto de ônibus já existentes em nosso
Município.
Requerimento 136/12 – ao Prefeito,
construção de rede de captação de
águas pluviais na Avenida José
Amadeu Schiavon, na altura do
número 340. Reitera pedido do
Vereador Jorge Custódio Gervásio.
Moção de Congratulações e Aplausos
070/12, ao Senhor Mário Antônio
Reis Nunes, Supervisor Técnico da
Energisa, Ubá.
Moção de Congratulações e Aplausos
071/12, ao Pastor Antônio de Souza
Almeida.
Vereador Dalmo José Coelho –
Dalmo Cabeleireiro
Requerimento 137/12, ao Prefeito,
desvincular o Torneio Leiteiro de
Ubari de outras festividades e
sugerindo que aconteça no início do
mês de julho.
Vereador Jorge Custódio Gervásio
– Jorge da Kombi
Indicação 140/12, ao Prefeito,
calçamento da Rua Maria Monis,
Bairro Meu Sonho.
Indicação 141/12, ao Prefeito,
colocação de quebra-mola e pintura de
faixa de pedestre na Avenida Paulino
Fernandes.
Indicação 142/12, ao Prefeito, reforço
na rede de captação de águas pluviais
da Rua Santa Catarina, Bairro Santa
Bernadete, ou até mesmo, com a
urgência que essa obra requer, a troca
dessa rede.
Indicação 143/12, ao Prefeito,
cascallhamento da parte alta do Bairro
Fazendinha.
Representação 037/12, ao Chefe do
Departamento de Operação de
Distribuição Oeste da Energisa,
iluminação pública na Rua Maria
Monis, Bairro Meu Sonho.
Representação 038/12, ao Gerente
Distrital da Copasa, construção de
rede para captação de águas da Copasa
para a Rua Maria Monis, Bairro Meu
Sonho.
Vereador José Roberto Filgueiras
Requerimento 138/12, ao Chefe do
Departamento de Operação de
Distribuição Oeste da Energisa,
solucionar problemas que vem
causando as constantes quedas de
energia no Bairro Schiavon e na Vila
Casal.

Requerimento 139/12, ao Prefeito,
operação tapa-buraco na Rua
Francisco Teixeira de Abreu, no
trecho que liga o Bairro das Palmeiras
ao centro de nossa cidade. Reitera
Requerimento 158/10.
Vereador Luiz Alberto Gravina
Representação 036/12, ao
Coordenador da 5ª CRE/DER/MG,
sugerindo a denominação de Dante
Verazani (em memória), a ser
oficializado como nome do perímetro
urbano, do trajeto da Vila Gonçalves
até a ponte da comunidade Peixoto
Filho (rodovia Ubá – Visconde do Rio
Branco), MG 447.
Vereador Mauricio Valadão
Reimão de Melo – Doutor Valadão
Requerimento 140/12, ao Prefeito,
pavimentação, em toda extensão, da
Rua Mário Felipe dos Santos, na Vila
Casal.
Requerimento 141/12, ao Prefeito,
pavimentação, em toda extensão, da
Rua Jesus Candian, no Mangueira
Rural.
Requerimento 142/12, ao Prefeito,
cópia da relação completa dos
professores, orientadores e
funcionários que participam do
Programa Pró Jovem Urbano, bem
como seus salários, em obediência a
Lei 12.527/11.
Requerimento 143/12, ao Prefeito,
cópia da lista dos médicos
plantonistas da UrgênciaEmergência, CTI e demais setores dos
Hospitais Santa Isabel e São Vicente
de Paulo.
Vereador Paulo César Raymundo
Requerimento 144/12, ao Prefeito,
adesão ao Projeto Olho vivo,
financiado pelo Pronasci, do
Ministério da Justiça. Reitera
Requerimento 035/10.
Requerimento 145/12, ao Prefeito,
que seja agendada uma reunião em
Cataguases, com o Diretor Presidente
da Energisa, com a presença do nosso
Secretário Municipal de
Planejamento e alguns Vereadores
desta Casa, para tratar de assuntos
referentes a queda constante de
energia, a demora de atendimento no
telefone 0800 e na troca das lâmpadas
queimadas, e ainda, atraso das
empreiteiras na execução das obras,
entre outros assuntos.Reitera
Requerimento 050/10.
Requerimento 146/12, ao Prefeito,
colocação de radares nas ruas e bairros
do município. Reitera Requerimento
070/10.
Requerimento 147/12, ao Gerente da
Oi/Telemar de Ubá e região,
instalação de telefone público –
orelhão, na Rua José Bettio, Bairro
Mangueira Rural. Reitera
Representação 025/10.
Vereadora Rosângela Alfenas
Indicação, ao Prefeito, implantação
de uma rede para captação de águas
pluviais junto à Rua Dom Helvécio,
no Caxangá.
Vereador Vinícius Samôr de
Lacerda
Requerimento 148/12, à Mesa
Diretora desta Casa, que seja realizada
reformas nesta Casa, para adaptação
dos banheiros para atender as
precisões dos portadores de
necessidades especiais (cadeirantes),
conforme estabelece a Lei da
Acessibilidade.
Requerimento 149/12, à Mesa
Diretora desta Casa, agendar com os
representantes do CREAS, a
participação em uma reunião
ordinária na Câmara, para divulgar e
abordar as ações referentes ao
trabalho desempenhado pelos
profissionais que tratam das pessoas
em situação de rua (moradores de rua).
Moção de Congratulações e Aplausos
073/12, à Secretaria Municipal de
Educação, pela implantação e
construção, na maioria das escolas
municipais de áreas de lazer,
parquinhos e projetos de arte e cultura.
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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

