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O município de Ubá está 
na lista de cidades que 
receberão do Governo 
F e d e r a l  u m  p o l o  
avançado do Instituto 
Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia 
(IFET). Para que a 
construção da instituição 
de ensino comece o 
quanto antes, o Vereador 
Vinícius Samôr (PT) 
a p r e s e n t o u  a  
representação 050/12, 
solicitando o envio de 
co r respondênc ia  ao  
Ministro da Educação, 
Aloísio Mercadante, 
solicitando empenho e 
agilidade para a liberação 
d a  c o n s t r u ç ã o  d o  
educandário.
“Com o IFET, novas 

possibilidades de geração 
de emprego e renda 
surgirão na cidade, além 
de qualificar e capacitar 
jovens para o mercado de 
t r a b a l h o  n o  p o l o  

moveleiro, que necessita 
d e  m ã o  d e  o b r a  
q u a l i f i c a d a  e  d e  
profissionais para atender 
o mercado”, diz o texto da 
proposição.Pág 02
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Eleição é o processo 
mediante o qual um 
grupo social escolhe seu 
gove rnan te  ou  seu  
representante político 
por meio do voto. Nos 
países democráticos, o 
exercício do voto é um 
d o s  d i r e i t o s  
f u n d a m e n t a i s  d o s  
cidadãos. 
É por meio dele que o 
indivíduo participa do 
p o d e r  p ú b l i c o  e  
manifesta sua vontade. 
No Brasil, o voto é 
obrigatório para os 
maiores de 18 anos e 
facul ta t ivo para os  
analfabetos, maiores de 
70 anos e para os jovens 
que tenham entre 16 e 18 
anos.
D e  a c o r d o  c o m  o  
Tr i b u n a l  R e g i o n a l  
Eleitoral de Minas Gerais 
(TRE-MG), em Ubá 
foram apurados 67.131 
votos. 

Conheça os Vereadores da Legislatura 2013/2016

Vereador solicita 
construção de IFET à ministro

Em 2013, a Câmara será composta por 11 Vereadores eleitos no pleito de outubro

Saiba o que aconteceu na 
Câmara durante o período

eleitoral

Conheça as proposições 
apresentadas pelos 

Vereadores
INSTITUTO FEDERAL DE 

EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Vereadores recebem 
proposta de Orçamento 

para 2013

Vereadores querem 
recadastramento eleitoral 

em Ubá
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Vereador solicita 
construção de IFET à ministro

Ainda de acordo com o Edil, 
o polo avançado do IFET 
garantirá o fortalecimento 
e c o n ô m i c o ,  s o c i a l  e  
ambiental da região onde o 
campus será inserido, 
sobretudo, por ser um agente 
de desenvolvimento ao 
o f e r e c e r  e d u c a ç ã o  
tecnológica em sintonia com 
os valores locais. Além da 
educação focada na geração 
de emprego e renda, frisa o 
vereador, a visão regional é 
uma das particularidades 

O município de Ubá está na 
l i s t a  de  c idades  que  
receberão do Governo 
Federal um polo avançado 
do Instituto Federal de 
E d u c a ç ã o ,  C i ê n c i a  e  
Tecnologia (IFET). Para que 
a construção da instituição 
de ensino comece o quanto 
antes, o Vereador Vinícius 
Samôr (PT) apresentou a 
representação 050/12,  
solicitando o envio de 
c o r r e s p o n d ê n c i a  a o  
Ministro da Educação, 

A l o í s i o  M e r c a d a n t e ,  
solicitando empenho e 
agilidade para a liberação da 
construção do educandário.
“Com o IFET,  novas  
possibilidades de geração de 
emprego e renda surgirão na 
cidade, além de qualificar e 
capacitar jovens para o 
mercado de trabalho no polo 
moveleiro, que necessita de 
mão de obra qualificada e de 
profissionais para atender o 
mercado”, diz o texto da 
proposição.

Através da indicação 229/12, 
o Vereador Dr. Valadão (PTB) 
s o l i c i t o u  o  e n v i o  d e  
correspondência ao Executivo 
Municipal,  pedindo um 
tratamento mais humano aos 
pacientes psiquiátricos de 
nossa cidade.
“Segundo reclamações, eles 
são obrigados a ir para a fila de 
consulta à meia noite,  
permanecendo ali por toda a 
madrugada, no frio, na chuva, 
sob todas as condições 
desconfortáveis possíveis. 
Alguns tem co-morbidades, 
como doença cardíaca, renal, 
articular, neoplásica, etc., o 
que só agrava a situação”, diz 
a proposição aprovada por 

unanimidade dos Vereadores 
durante a reunião do dia 
17/09.
De acordo com a resposta 
encaminhada pelo Secretário 
de Saúde, Claudio Ponciano, o 
município tem se mobilizado 
a reestruturar a rede de 
serviços em saúde mental, 
articulando as atenções 
pr imár ia ,  secundár ia  e  
t e r c i á r i a .  “ N e s s a  
reestruturação, vale dizer da 
pactuação do município para 
implantação de CAPS AD e 
leitos de desintoxicação, com 
projeto aprovado em CIB. 
Outros dispositivos de saúde 
m e n t a l  t a m b é m  f o r a m  
pactuados”, diz.

O Secretário diz ainda que, “é 
importante ressaltar que Ubá é 
referência para a microrregião 
que totaliza 19 municípios, o 
que intensifica a demanda 
t a n t o  p a r a  c o n s u l t a s  
especializadas na Policlínica 
Regional quanto no Centro de 
Atenção Psicossocial”.
O documento encaminhado à 
Câmara informa, também, que 
o serviço de saúde mental da 
policlínica regional também 
está em fase de mudanças. Um 
dos avanços foi a contratação 
de mais um médico psiquiatra, 
e com a perspectiva de 
aumento do quadro médico 
face às duas vagas aprovadas 
em concurso público.

municipais.
De acordo com o texto da 
mensagem, “o projeto 
observou a conjuntura 
m a c r o e c o n ô m i c a  e  a  
evolução das despesas e das 
r ece i t a s  e f e t i vamen te  
arrecadadas nos exercícios 
de 2009 a 2011 até julho do 
corrente ano e tem por 

Vereadores recebem proposta de 
Orçamento para 2013

30 de outubro de 2012

Redação Final para que 
possa emitir parecer sobre a 
matéria, estima a receita e 
fixa a despesa em pouco 
mais de R$ 180 milhões 
(R$180 .081 .000 ,00)  e  
engloba os órgãos da 
administração pública direta 
e indireta, Poder Legislativo 
e ,  a i n d a ,  o s  f u n d o s  

Em Minas, o PSDB foi o 
partido que mais elegeu 
prefeitos, com 142 eleitos 
(16,7%) seguido do PMDB 
com 117 (13,7%) e o PT com 
114 (13,4%). Em relação aos 
vereadores eleitos, o PMDB 
foi o partido com maior 
número de vereadores, 
alcançando 986 cadeiras. O 
PSDB ficou com 979 eleitos 
e o PT com 814.

Ranking 
dos eleitos 

Vereador solicita mais atenção
 a pacientes psiquiátricos

O Vereador Antero Gomes 
de Aguiar retornou às 
atividades parlamentares. 
Através de um comunicado 
encaminhado à Presidência 
da Câmara, o Edil solicitou o 
encerramento de sua licença 
e voltou a ocupar uma 

cadeira no Legislativo 
ubaense desde o dia 08/10.
Pastor Darci, Vereador em 
exercício que ocupava o 
cargo desde 15/08/11, 
quando foi convocado para 
assumir a função como 
suplente, emitiu comunicado 

à Mesa Diretora dizendo 
o n d e  d i z  q u e  
“respeitosamente,  vem 
desejar ao titular da Cadeira, 
Antero Gomes de Aguiar 
boas vindas e muito êxito no 
d e s e m p e n h o  d e  s u a s  
atividades”.

Vereador retoma suas funções

Através da mensagem 033, o 
prefeito municipal, Vadinho 
Ba ião ,  encaminhou  à  
C â m a r a  M u n i c i p a l  a  
proposta orçamentária para o 
município de Ubá para o 
exercício de 2013.
O projeto de Lei, que foi 
encaminhado à Comissão de 
Leg i s lação ,  Jus t i ça  e  

Notas

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
a M u n i c i p a l D e U b a  . O  
Tw i t t e r  d a  c a m a r a  é  
www.twitter.com/camara_u
ba . Mais de 30 mil pessoas já 
acompanham as ações dos 
Vereadores no exercício de 
suas funções.

Redes Sociais
dos Institutos. “Na linha que 
vem sendo adotada pelo 
governo de investir e 
implementar projetos que 
a c e l e r e m  o  
desenvolvimento regional, 
c e r t a m e n t e  U b á  s e r á  
beneficiada para atender à 
crescente demanda do 
mercado interno”, disse 
Vinícius Samôr.
A proposição foi aprovada 
por unanimidade durante a 
reunião ordinária ocorrida 
no dia 08/10/12.

fundamento as disposições 
contidas na Lei de Diretrizes 
Orçamentárias, aprovadas 
pela Câmara”.
O projeto prevê, ainda, 
autorização para abertura de 
créditos suplementares no 
limite de 35% por cento e 
reserva de contingência no 
valor de R$100 mil.

http://imprensa@camarauba.mg.gov.br


Ele i ção  é  o  p roces so  
mediante o qual um grupo 
social escolhe seu governante 
ou seu representante político 
por meio do voto. Nos países 
democráticos, o exercício do 
voto é um dos direitos 
fundamentais dos cidadãos. É 
por meio dele que o indivíduo 
participa do poder público e 
manifesta sua vontade. No 
Brasil, o voto é obrigatório 
para os maiores de 18 anos e 
f a c u l t a t i v o  p a r a  o s  
analfabetos, maiores de 70 
anos e para os jovens que 
tenham entre 16 e 18 anos.
De acordo com o Tribunal 
Regional Eleitoral de Minas 
Gerais (TRE-MG), em Ubá 
foram apurados 67.131 votos. 
Para o cargo de prefeito de 
Ubá, a disputa foi vencida 
pelo candidato à reeleição 
Vadinho Baião (PT), que teve 
26.367 votos (52% dos votos 
válidos). O candidato Dirceu 
Ribeiro obteve 12.907 votos 
(25,45%) e o candidato Dr. 
Fernando Fortucci recebeu 
11.435 votos (22,55%).
Para Vereador, foram cinco 
candidatos à reeleição foram 
reconduzidos à Câmara 
Municipal e outros seis foram 
eleitos. Apenas uma mulher 
foi eleita: Rosângela Alfenas 
(PSDB) teve 2.775 votos, 
sendo a candidata mais 
votada. Os outros eleitos 
foram: Vinícius Samôr de 
Lacerda (PT), 1.464 votos; 
Professor Samuel Gazolla 
(PT), 1.419 votos; Carlos 
Rufato (PSDB), 1.259 votos; 
Oswaldinho Salgado (PV), 
1.167 votos; Célio Botaro 
(DEM), 1.115 votos; Pastor 
Darci (PSC), 1.006 votos; 
Jorge da Kombi (PV), 948 
votos; José Alves da Itatiaia 
(PT), 944 votos; Rafael Faeda 
(PP), 795 votos; e Dr. Valadão 
(PTB), 784 votos.

Destaque

Conheça os Vereadores eleitos para o 
mandato 2013 - 2016

30 de outubro de 2012

Entenda como funcionam 
os sistemas de votação
Existem dois  s is temas 
eleitorais no Brasil ,  o 
majoritário e o proporcional. 
Os ocupantes de cargos 
majoritários são escolhidos 
pelo primeiro sistema, sendo 
vencedores aqueles que 
obtiverem o maior número de 
votos. No caso do presidente 
d a  R e p ú b l i c a ,  d o s  
governadores de estado e dos 
prefeitos de cidades com mais 
de 200 mil eleitores, é preciso 
que o candidato obtenha 50% 
+ 1 (maioria absoluta) dos 
votos para que seja eleito no 
primeiro turno. Se isso não 
acontece, os dois candidatos 
mais votados disputam o 
segundo turno. O sistema 
majoritário é usado também 
para a escolha dos senadores. 
Na eleição proporcional são 
eleitos os vereadores e os 
deputados  es tadua is  e  
federais. Por esse sistema, o 
total de votos válidos é 
dividido pelo número de 
vagas em disputa. O resultado 
é o quociente eleitoral, ou o 
n ú m e r o  d e  v o t o s  
correspondentes a cada 
cadeira. Ao dividir o total de 
votos de um partido pelo 
quociente eleitoral, chega-se 
ao quociente partidário, que é 
o número de vagas que ele 
obteve. Se o quociente 
partidário der 6,5, por 
exemplo, significa que aquele 
partido elegeu seis de seus 
candidatos - os mais votados. 
Uma nova conta é feita das 
frações de cada partido até 
que todas as cadeiras sejam 
distribuídas. O sistema 
proporcional privilegia o 
partido, e não o candidato. 
Por isso, é comum ocorrer de 
candidatos serem eleitos com 
menos votos que outros que 
ficam de fora.

2 3 4
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José Alves da Itatiaia (1), Jorge da Kombi (2), 
Oswaldinho Salgado (3), Dr. Valadão (4)

Vinícius Samôr de Lacerda (5), Pastor Darci (6),
Rafael Faeda (7), Rosângela Alfenas (8) 

Carlos Rufato (9), Professor Samuel Gazolla (10), 
Célio Botaro (11)
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r e c a d a s t r a m e n t o  d o s  
eleitores ubaenses.
S e g u n d o  n ú m e r o s  d o  
Tribunal Regional Eleitoral 
(TRE) de Minas Gerais, Ubá 
possui 67.131 eleitores. 
D u r a n t e  a s  e l e i ç õ e s  
ocorridas em outubro, 
h o u v e r a m  1 0 . 5 1 7  
abstenções, ou seja, 15% do 
total não compareceram às 
urnas.
Apesar do comparecimento 

dos eleitores ter sido acima 
de 80% do total (56.514 
pessoas  vo ta ram) ,  o s  
Vereadores entendem que há 
um ba ixo  número  de  
eleitores já que a cidade, 
segundo o IBGE (2010) 
possui 101.519 habitantes.
A proposição foi aprovada 
po r  unan imidade  dos  
Vereadores durante a reunião 
ordinária do dia 22/10.

O fato de muitos cidadãos 
terem residência fixa em 
Ubá, mas domicílio eleitoral 
em outras cidades da região 
motivou o Vereador José 
Roberto Reis Filgueiras (PT) 
a apresentar a Representação 
055/12, na qual solicita o 
envio de correspondência à 
juíza eleitoral de Ubá, Joyce 
Souza de Paula, solicitando-
lhe a possibilidade de ser 
r e a l i z a d o  u m  Segundo os Vereadores, o número de eleitores pode ser baixo 

se considerado ao número de habitantes

Vereador solicita emenda parlamentar 
na área de segurança pública

busca atingir as causas que 
levam à violência, sem abrir mão 
das estratégias de ordenamento 
social e segurança pública.
Entre os principais eixos do 
P r o n a s c i  d e s t a c a m - s e  a  
valorização dos profissionais de 
s e g u r a n ç a  p ú b l i c a ;  a  
reestruturação do sistema 
penitenciário; o combate à 
c o r r u p ç ã o  p o l i c i a l  e  o  
envolvimento da comunidade na 
prevenção da violência. Para o 
desenvolvimento do Programa, 
o governo federal investirá R$ 
6,707 bilhões até o fim de 2012.
Além dos profissionais de 
segurança pública, o Pronasci 
tem também como público-alvo 
jovens de 15 a 24 anos à beira da 

criminalidade.
O Programa destina-se à 
prevenção, controle e repressão 
da criminalidade, atuando em 
suas raízes socioculturais, além 
de articular ações de segurança 
pública com políticas sociais por 
meio da integração entre União, 
estados e municípios.
“ D e s t a c a m o s  a  u r g e n t e  
necessidade de recursos para o 
enfrentamento à violência e às 
drogas em nossa cidade, 
podendo, através de uma 
emenda parlamentar, nossa 
cidade alcançar recursos para 
d i m i n u i r  e s s e s  í n d i c e s  
negativos”, destacou o autor da 
proposição, que foi aprovada por 
unanimidade.

O Vereador Vinícius Samôr de 
Lacerda (PT) apresentou a 
representação 054/12, na qual 
pede o envio de correspondência 
aos deputados federais votados 
e m  U b á ,  s o l i c i t a n d o  a  
apresentação de uma emenda 
parlamentar para o município 
receber, em 2013, recursos junto 
ao Ministério da Justiça no 
P r o g r a m a  N a c i o n a l  d e  
S e g u r a n ç a  P ú b l i c a  c o m  
Cidadania (Pronasci).
Desenvolvido pelo Ministério da 
Justiça, o Pronasci marca uma 
i n i c i a t i v a  i n é d i t a  n o  
enfrentamento à criminalidade 
no país. O projeto articula 
políticas de segurança com ações 
sociais; prioriza a prevenção e 

Execução
A execução do Pronasci se dará 
por meio de mobilizações 
policiais e comunitárias. A 
a r t i c u l a ç ã o  e n t r e  o s  
representantes da sociedade civil 
e as diferentes forças de 
segurança – polícias civil e 
militar, corpo de bombeiros, 
guarda municipal, secretaria de 
segurança pública – será 
realizada pelo Gabinete de 
Gestão Integrada Municipais 
(GGIM). O Pronasci será 
coordenado por uma secretaria-
executiva em nível federal e 
regionalmente dirigido por uma 
equipe que atuará junto aos 
G G I M  e  t r a t a r á  d a  

implementação das ações nos 
municípios.
Para garantir a realização das 
ações no país serão celebrados 
convênios, contratos, acordos e 
consórc ios  com es tados ,  
municípios, organizações não-
governamentais e organismos 
internacionais.
A instituição responsável pela 
avaliação e acompanhamento do 
Programa será a Fundação 
Getúlio Vargas (FGV). Além da 
verificação dos indicadores, 
ainda será feita a avaliação do 
contexto econômico e social. O 
controle mais abrangente do 
Programa contará com a 
participação da sociedade.

02/11/2012  (FINADOS) DROGA CENTRO Av. Raul Soares, 167. Tel.: 3531 5547. CAXANGÁ Rua Cel.Júlio Soares,481. Tel.:3532 3095.
VITA Av.Cristiano Roças, 34. Tel.: 3532 2444.

03/11 e 04/11  2012 MUNIQUE 24Hs Rua São José, 428. Tel.: 3532 2424. SANTA EDWIGES Av.Elpidia da Silva Fagundes,270. Sta Edw iges.Tel.: 3021 3347
FARMAVIDA Av. Olegário Maciel, 622. Loja B. Tel.:3532 7433.

10/11 e 11/11  2012 FARMACRUZ Rua Peixoto Filho, 175 A. Tel.:3532 1066. CAXANGÁ Rua Cel.Júlio Soares,481. Tel.:3532 3095.
DROGA SHOPP II Rua São José, 78. Tel.: 3532 5439

15/11/2012  (P.REPÚBLICA) AMÉRICA Pça da Independência,452. Tel.: 3541 3500. CENTRAL Rua Cônego Vidal,91.B. São Sebastião.Tel.:3531 4431.
MAIS SAÚDE Rua José Augusto Marcos,290. Olaria. Tel.: 3541 0260.

25/12/2012  (NATAL) AMERICANA Pça da Independência, 474. Tel.:3532 9474. GLOBO Rua Duque de Caxias, 76. Tel.: 3532 2047.
MUNIQUE (Itatiaia) Av.Pe Arnaldo Jansen, 1135.Tel.: 3531 2637

01/01/2013  (Ano Novo) DROGA SHOPP I Pça da Independência, 467. Tel.:3531 5755. VILA CASAL R. Ver.Benedito Augusto Vieira, 394.V.Regina. 3532 9725.
SÃO DOMINGOS Rua Cel.Otaviano da Rocha ,638-A.Tel.:3532 3287

ESCALA DE PLANTÃO
DROGARIAS E FARMÁCIAS DE UBÁ - M.G.

Servidores municipais entram em campanha salarial
d e  p a g a m e n t o  d o s  
s e r v i d o r e s ,  
aproximadamente 10,40%, 
s ã o  d e  c o n t r a t o s  d e  
terceirização e cargos em 
comissão. A correspondência 
c i t a  a  L e i  d e  
Responsabilidade Fiscal, art. 
19, que diz que “para os fins 
do disposto do art. 169 da 
Constituição Federal, a 

despesa total com pessoal em 
cada período de apuração e 
em cada ente da Federação, 
não poderá exceder os 
percentuais  da recei ta  
corrente líquida”. O item III 
da referida Lei, informa o 
l i m i t e  d e  6 0 %  p a r a  
municípios, sendo 6% para o 
Legislativo e 54% para o 
Executivo.

Durante a reunião ordinária 
ocorrida no dia 15/10, a 
Associação dos Servidores 
Públicos do município de 
Ubá, encaminhou à Câmara 
uma correspondência na qual 
consta o pedido de reajuste 
dos servidores públicos para 
o ano de 2013.
De acordo com o documento, 
na composição total da folha 

Med ian t e  o s  cá l cu los  
apresentados, a Associação 
reivindica um aumento de 
15% para os servidores 
estando ainda, segundo a 
c o r r e s p o n d ê n c i a ,  
respeitando os limites da Lei 
de Responsabilidade Fiscal.
“ D i a n t e  d o s  d a d o s  e  
i n f o r m a ç õ e s ,  p o d e - s e  
concluir que o município de 

Ubá esta atualmente com 
uma folha de pagamentos 
razoável, e os servidores, 
tendo em vista os limites já 
mencionados anteriormente, 
p o d e r ã o  r e q u e r e r  u m  
aumento na faixa de 10% a 
15% sem comprometer a 
administração quanto as 
implicações legais”, finaliza 
o documento.

Vereadores querem recadastramento eleitoral em Ubá
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Atas
unanimidade (9 votos). Discussão e 
Votação das Proposições dos senhores 
vereadores: O vereador Paulo César pede 
que o vereador José Roberto inclua no 
Requerimento 108/12, que a suspensão da 
coleta de lixo na referida rua se deveu à 
falta de poda das árvores que impedem o 
trânsito do caminhão e de patrolamento 
na via. As demais proposições foram 
aprovadas por unanimidade (9 votos). 
Ordem do dia: são lidas as votações da 
próxima sessão.  A Srª. Presidente 
agradece a presença de todos e declara 
encerrada esta sessão. Resumo da Ata nº 
153, da Sessão Ordinária da Câmara 
Municipal de Ubá, realizada no dia 14 
de maio de 2012. Presentes todos os 
senhores vereadores. Passa-se à discussão 
e votação das Atas nºs. 151 e 152. O 
vereador Paulo César pede vista da ata nº 
151. A ata nº 152 foi aprovada por 
unanimidade (9 votos). Em seguida 
leitura do Protocolo: leitura das 
correspondências recebidas. Passa-se à 
leitura de pareceres: 1) Parecer da CLJR 
referente ao Projeto de Lei 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”.  2) Parecer da CLJR 
referente ao Projeto de Lei que “autoriza o 
Poder Executivo a celebrar contrato de 
cessão de uso de imóvel público com a 
Polícia Militar do Estado de Minas 
Gerais”. Os dois 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 113/12, ao Prefeito, 
solicitando a conclusão do calçamento da 
Rua Expedito (Rua Projetada 5), bairro 
São Domingos. 2) 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. 3) 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 
Ca ta r ina  do  mesmo ba i r ro .  4 )  
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. Vereador Dalmo 
José Coelho  1) Indicação 118/12, ao 
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 1) Indicação 114/12, 
ao Prefeito, solicitando o recapeamento 
do asfalto de todas as ruas do bairro Meu 
Sonho, a pedido dos moradores. 2) 
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. 3) 
Moção de Congratulações e Aplausos 
056/12, ao casal de Missionários Pastor 
Eraldo Cavalcante Passos e Joceli Silva 
Cavalcante, pelos relevantes trabalhos 
realizados. 4) Moção de Congratulações e 
Aplausos 057/12, à Senhora Ana Paula 
Teixeira de Oliveira, Coordenadora do 
CRAS/Agroceres, pelos brilhantes 
serviços prestados. 5) 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 1) Indicação 
115/12, ao Prefeito, sugerindo que nova 
captação de águas pluviais seja realizada 
junto à Rua Gustavo Gori, bairro Santa 
Bernadete, a ser realizada nas periferias 
do calçamento da mesma. 2) Indicação 
116/12, ao Prefeito, sugerindo que a 
nomeação aos cargos de Diretor das 
Escolas Municipais seja realizada sempre 
em conjunto com a Comunidade. 3) 
Requerimento 113/12, ao Prefeito, 
solicitando informações sobre o 
estreitamento da Rua paralela à Estação 
Municipal. 4) 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. 5) Requerimento 115/12, ao 
Prefeito, solicitando informações sobre a 
nomeação dos aprovados no Concurso 
Público 001/2011. 6) 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 vício de 
inconstitucionalidade. Vereador Luiz 
Alber to  Grav ina  1 )  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  1) Indicação 117/12, ao Prefeito, 
solicitando providências de infraestrutura 
no Conjunto Habitacional Residencial 
Cidade Carinho, em fase de conclusão no 
bairro Antonina Coelho (Cohab). 2) 
Representação 030/12, ao Senhor Dr. 
Ne l son  Pa rma  conv idando-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. Passa-
se à Ordem do Dia: Primeira discussão e 
votação da seguinte matéria:  1) Projeto 
de Lei nº 017/12 que “Autoriza a abertura 
de Créditos Especiais junto ao Orçamento 
Municipal de 2012, no âmbito da 
S e c r e t a r i a  M u n i c i p a l  d e  
Desenvolvimento Social, para o 
desenvolvimento de ações e atividades de 
mobilização social na Praça dos Esportes 
e da Cultura (Praça do PEC), e dá outras 
providências”. O projeto foi aprovado por 
unanimidade (9 votos). Com exceção das 
proposições: Requerimento 113/12, que 
foi pedido vista pelo Vereador Vinicius 
Samôr, Requerimento 116/12, que foi 
rejeitado por 6 votos a 3 e Indicação 
117/12, que foi aprovada por 5 votos a 4, 
as demais proposições foram aprovadas 
por  unanimidade dos presentes (9 votos). 
É lida a ordem do dia da próxima reunião. 
A reunião com o Controlador Interno da 
Prefeitura é marcada para quarta-feira, dia 
30 de maio, às 10 horas da manhã. A Srª. 
Presidente agradece a presença de todos e 
declara encerrada esta sessão. Resumo da 
Ata nº 154, da Sessão Ordinária da 
Câmara Municipal de Ubá, realizada 
no dia 21 de maio de 2012. Presentes 
todos os senhores vereadores. Passa-se à 
discussão e votação: a Ata nº. 151 que 
encontrava-se com vista concedida ao 
vereador Paulo César,foi aprovada por 
unanimidade (9 votos). A ata nº 153 foi 
aprovada por unanimidade (9 votos). Em 
seguida leitura do Protocolo: leitura das 
correspondências recebidas. Passa-se à 
leitura de pareceres: 1) Parecer da CLJR 
referente ao Projeto de Lei que “Autoriza 
a abertura de Crédito Especial no valor de 
R$187.500,00 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”.  O Projeto recebeu parecer 
favorável da Comissão de Legislação, 
Justiça e Redação Final. Passa-se à leitura 
de proposições dos Srs. Vereadores: 
Vereador Carlos da Silva Rufato 1) 
Indicação 120/12, ao Prefeito, solicitando 
a construção de um meio-fio e um passeio 
público junto à Av. Olegário Maciel, nas 
proximidades do número 1843, a pedido 
dos moradores. 2) 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. 3) Indicação 122/12, ao 
Prefeito, solicitando o estaqueamento da 
beira do rio, nas proximidades da empresa 
Metalex,  na Galeria Esperança,  
prejudicando a Oficina do Senhor José 
Lourenço, na Rua Giovani Biscotto, 
bairro Industrial. 4) Requerimento 
117/12, ao Prefeito, solicitando a 
construção de quebra-molas 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. 5) 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 1) Indicação 123/12, 
ao Prefeito, solicitando o cascalhamento 
dos logradouros do Bairro Olinda, que 
necessitam deste serviço, a pedido dos 
moradores. 2) Indicação 124/12, ao 
Prefeito, solicitando um aterro, na Estrada 
das Sete Voltas, que liga o Distrito de 
Ubari à cidade mineira de Divinésia. 3) 
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. 4) 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 
1) Moção de Congratulações e Aplausos 
060/12, à Diretora Regina Célia Paiva de 
Souza, pelos brilhantes trabalhos 
realizados nesta cidade. 2) Moção de 
Congratulações e Aplausos 061/12, ao 
Senhor Paulo Daniel dos Santos Bento, 
pelos brilhantes serviços prestados. 3) 
Moção de Congratulações e Aplausos 
062/12, ao Pastor Valter Resende de 
Carvalho, pelos brilhantes serviços 
prestados. 4) 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 1) 
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. 2) Requerimento 113/12, 
ao Prefeito, solicitando informações 
sobre o estreitamento da Rua paralela à 
Estação Municipal - da última reunião.  
Vereador José Roberto Reis Filgueiras 1) 
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. 2) Representação 032/12, à 
Superintendência Regional de Ensino, 
sugerindo que sejam colocadas nas 
escolas da rede pública estadual, 
localizadas em Ubá, containers para 
coleta de lixo seletivo. Vereador Luiz 
Alberto Gravina 1) 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. 
2) Requerimento 121/12, ao Prefeito, 
solicitando uma “operação tapa-buracos” 
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 
m e s m a  a u t o r i a .  3 )  M o ç ã o  d e  
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 1) Indicação 
128/12, ao Prefeito, solicitando reparos 
na base do muro que menciona, na Rua 
Cel. Bernardino Carneiro, onde foi 
realizado um alargamento do passeio da 
ponte sobre o Rio Ubá.  2) 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. 3) 
Requerimento 122/12, ao prefeito, 
solicitando informações que menciona, 
sobre a Passarela Santinho Barreto. 
Vereador Paulo César Raymundo 1) 
Indicação 125/12, ao Prefeito, solicitando 
pa t ro lamento ,  casca lhamento  e  
posteriormente, calçamento na Rua 
Major Tito César, bairro Agroceres. 2) 
Indicação 130/12, ao Prefeito, solicitando 
uma “operação tapa-buracos” em toda 
extensão do bairro Vila Casal. 3) 
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. 4) 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. 5) 
Moção de Pesar 065/12, pelo falecimento 
do Senhor Otacílio de Souza Lima, 
ocorrido recentemente em nossa cidade. 
Vereadora Rosângela Alfenas  1) 
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 1) 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 1) 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. Passa-se à Ordem do 
Dia: discussão e votação final da seguinte 
matéria: 1) Projeto de Lei nº 017/12 que 
“Autoriza a abertura de Créditos 
Especiais junto ao Orçamento Municipal 
de 2012, no âmbito da Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Social, 
para o desenvolvimento de ações e 
atividades de mobilização social na Praça 
dos Esportes e da Cultura (Praça do PEC), 
e dá outras providências”. O Projeto foi 
aprovado por unanimidade (9 votos). 
Primeira discussão e votação das 
seguintes matérias: 1) Projeto de Lei nº 
015/12 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”. Para 
tratar sobre essa matéria foi convidada a 
tomar assento à mesa a professora 
Celsiane, que pediu pra se manifestar 
sobre o projeto. 2) de Lei nº 016/12 que 
“Autoriza o Poder Executivo a celebrar 
contrato de cessão de uso de imóvel 
público com a Polícia Militar do Estado 
de Minas Gerais”. Os dois Projetos foram 
aprovados por unanimidade (9 votos). 
Discussão e Votação das Proposições dos 
senhores vereadores: o Requerimento 
113/12 de autoria do Vereador Jorge 
Gervásio, que estava com pedido de vista 
pelo vereador Vinícius Samôr), foi 
rejeitado por 7 votos a 2; e as demais 
proposições foram aprovadas por  
unanimidade dos presentes (9 votos). É 
lida a Ordem do Dia e o vereador Vinícius 
Samôr pede consulta ao plenário para 
realização de sessão extraordinária, que a 
aprova. A Presidente diz que uma das 
votações diz respeito ao Projeto de Lei 
018/12 que autoriza o repasse de recursos 
do Pró-Urge, destinados ao Hospital 
Santa Isabel e que a Secretaria de Estado 
depositou por engano na conta do Fundo 
Municipal. A Srª. Presidente agradece a 
presença de todos e declara encerrada esta 
sessão. Resumo da Ata nº 155, da Sessão 
Ordinária da Câmara Municipal de 
Ubá, realizada no dia 28 de maio de 
2012. Presentes todos os senhores 
vereadores. Passa-se à discussão e 
votação da Ata nº. 154. O vereador Paulo 
César pede para que seja feita uma 
correção. A ata foi aprovada por 
unanimidade (9 votos). 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 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. 2) Moção de Pesar 
068/12, pelo falecimento da Senhora 
Rosilene Francisco Correa Padilha. 
Vereador Darci Pires da Silva 1) Moção 
de Congratulações e Aplausos 066/12, ao 
Bispo Itamar Pereira da Silva, pelos 
brilhantes serviços prestados. 2) Moção 
de Congratulações e Aplausos 067/12, ao 
Pastor José Lúcio Pinto, pelos brilhantes 
serviços prestados. Vereador Jorge 
Custódio Gervásio 1) 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. 

Resumo da Ata nº 152, da Sessão 
Ordinária da Câmara Municipal de 
Ubá, realizada no dia 07 de abril de 
2012.  Presentes todos os senhores 
vereadores. Passa-se à discussão e 
votação da Ata nº. 150. O vereador Paulo 
César pede para que seja feita a leitura do 
trecho referente à sua fala no momento da 
discussão de um Requerimento do 
vereador Maurício Valadão. Em seguida a 
ata foi aprovada.Em seguida leitura do 
Protocolo: leitura das correspondências 
recebidas. Passa-se à leitura de pareceres: 
1) Parecer da CLJR referente ao Projeto 
de Lei que “autoriza a abertura de 
Créditos Especiais junto ao Orçamento 
Municipal de 2012, no âmbito da 
S e c r e t a r i a  M u n i c i p a l  d e  
Desenvolvimento Social, para o 
desenvolvimento de ações e atividades de 
mobilização social na Praça dos Esportes 
e da Cultura (Praça do PEC), e dá outras 
providências”.  O Projeto recebeu parecer 
favorável da Comissão de Legislação, 
Justiça e Redação Final. Passa-se à leitura 
de proposições dos Srs. Vereadores: 
Vereador Carlos da Silva Rufato 1) 
Requerimento 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. 2) 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 
1) 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. 2) 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. 3) Moção de Congratulações e 
Aplausos 053/12, ao PCdoB, pelo 
transcurso de seus 90 anos de fundação. 4) 
Moção de Congratulações e Aplausos 
054/12, ao Senhor José Antônio Silva, 
pelos brilhantes trabalhos prestados 
perante este município. Vereador José 
Roberto Reis Filgueiras 1) 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. 2) Requerimento 108/12, ao 
Prefeito, solicitando a intercessão 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. 3) Moção 
de Congratulações e Aplausos 055/12, ao 
Senhor Onofre Martins, pelos relevantes 
s e rv i ços  p re s t ados  como  l íde r  
comunitário neste município. Vereador 
Mauricio Valadão Reimão de Melo 1) 
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 1) Requerimento 109/12, ao 
Prefeito, solicitando a expansão de 
oficinas culturais nos bairros e distritos 
deste município. 2) 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. 
Passa-se à Ordem do Dia: Discussão e 
votação final 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 
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que “Autoriza o Poder Executivo a 
celebrar contrato de cessão de uso de 
imóvel público com a Polícia Militar do 
Estado de Minas Gerais”. Os dois 
P r o j e t o s  f o r a m  a p r o v a d o s  p o r  
unanimidade (9 votos). Primeira 
discussão e votação da seguinte matéria: 
1) Projeto de Lei nº 018/12 que “Autoriza 
abertura de Crédito Especial no valor de 
R$ 187.500,00 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”. O Projeto foi aprovado por 
unanimidade (9 votos). Discussão e 
Votação das Proposições dos senhores 
vereadores: Requerimento 132/12 de 
autoria do vereador Valadão O vereador 
Vinícius absteve da votação. As demais 
proposições foram aprovadas por  
unanimidade dos presentes (9 votos). A 
Presidente informa sobre a Audiência 
Pública, dia 30, às 10horas com os 
técnicos da Prefeitura. A Srª. Presidente 
agradece a presença de todos e declara 
encerrada esta sessão. Resumo da Ata nº 
156, da Sessão Extraordinária da 
Câmara Municipal de Ubá, realizada 
no dia 28 de maio 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 
018/12 que “Autoriza abertura de Crédito 
Especial no valor de R$ 187.500,00 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”. 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 157, da Sessão 
Ordinária da Câmara Municipal de 
Ubá, realizada no dia 04 de junho de 
2012. Presentes todos os senhores 
vereadores. Aprovação das Atas nºs. 155 e 
156. Em seguida leitura do Protocolo: 
leitura das correspondências recebidas. 
Passa-se à leitura de pareceres: 1) Parecer 
da CLJR referente ao Projeto de Lei que 
“Autoriza o Poder Executivo a outorgar 
concessão de uso de bem público à 
Associação Mãe da Divina Misericórdia, 
desta cidade, para fins de implantação e 
funcionamento de uma clínica para 
tratamento de dependentes químicos, e dá 
outras providências”.  O Projeto recebeu 
parecer favorável da Comissão de 
Legislação, Justiça e Redação Final. 2) 
Parecer da COFTC referente ao Projeto 
de Lei que “dispõe sobre as diretrizes para 
elaboração da Lei Orçamentária do 
Município de Ubá para o exercício de 
2013 e dá outras providências”. O Projeto 
recebeu parecer favorável da Comissão 
Orçamento, Finanças e Tomada de Conta. 
Passa-se à leitura de proposições dos Srs. 
Vereadores: Vereador Carlos da Silva 
Rufato 1) Moção de Pesar 072/12, pelo 
falecimento do Senhor Aristides Cesário 
de Souza. Vereador Darci Pires da Silva 1) 
Indicação 139/12 – ao Prefeito, instalação 
de abrigo (marquises) em ponto de ônibus 
já existentes em nosso Município. 2) 
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. 3) Moção de 
Congratulações e Aplausos 070/12, ao 
Senhor Mário Antônio Reis Nunes, 
Supervisor Técnico da Energisa, Ubá. 4) 
Moção de Congratulações e Aplausos 
071/12, ao Pastor Antônio de Souza 
Almeida. Vereador Dalmo José Coelho 1) 
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 1) 
Indicação  140/12 ,  ao  Prefe i to ,  
calçamento da Rua Maria Monis, Bairro 
Meu Sonho. 2) Indicação 141/12, ao 
Prefeito, colocação de quebra-mola e 
pintura de faixa de pedestre na Avenida 
Paulino Fernandes. 3) 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. Esta proposição foi 
transformada em Requerimento 150/12, 
por estar reiterando pedido contido no 
Requerimento 004/12, de autoria do 
Vereador Carlos da Silva Rufato. 4) 
Ind icação  143/12 ,  ao  Prefe i to ,  

cascallhamento da parte alta do Bairro 
Fazendinha. 5) Representação 037/12, ao 
Chefe do Departamento de Operação de 
Distribuição Oeste da Energisa, 
iluminação pública na Rua Maria Monis, 
Bairro Meu Sonho. 6) 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 1) Requerimento 
138/12, ao Chefe do Departamento de 
Operação de Distribuição Oeste da 
Energisa, solucionar problemas que vem 
causando as constantes quedas de energia 
nos Bairros Schiavon e Vila Casal. 2) 
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 1) 
Representação 036/12, Coordenador da 
5 ª  CRE/DER/MG,  suger indo  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 do 
Peixoto Filho (rodovia Ubá-Visconde do 
Rio Branco), MG 447. Refere-se, 
aproximadamente, do km 2 (intercessão a 
Divinésia) até o Km 6,5 (intercessão a 
P e i x o t o  F i l h o ) .  2 )  M o ç ã o  d e  
Congratulações e Aplausos 074/12, aos 
mesatenistas da Associação dos 
Empregados no Comércio de Ubá, pela 
participação na 1ª Etapa da Copa dos 
Campeões de Tênis de Mesa de 202, 
realizada recentemente. Vereador 
Mauricio Valadão Reimão de Melo 1) 
Requerimento 140/12, ao Prefeito, 
pavimentação, em toda extensão, da Rua 
Mário Felipe dos Santos, na Vila Casal. 2) 
Requerimento 141/12, ao Prefeito, 
pavimentação, em toda extensão, da Rua 
Jesus Candian, no Mangueira Rural. 3) 
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. 4) 
Requerimento 143/12, à Direção dos 
hospitais, cópia da lista dos médicos 
plantonistas da Urgência-Emergência, 
CTI e demais setores dos Hospitais Santa 
Isabel, São Januário e São Vicente de 
Paulo. Vereador Paulo César Raymundo 
1) Indicação 146/12, ao Prefeito, junto à 
Energisa, para colocação de um poste, 
com iluminação, no final da Rua 
Agostinho Guiducci e calçamento da 
mesma; e ainda, construção de uma ponte 
logo após o Polivalente, em frente a 
construção da sede da Caixa Econômica 
Federal. 2) Requerimento 144/12, ao 
Prefeito, adesão ao Projeto Olho vivo, 
financiado pelo Pronasci, do Ministério 
da Justiça. Reitera Requerimento 035/10. 
3) 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. 4) Indicação 146/12, ao Prefeito, 
junto à Energisa, para colocação de um 
poste, com iluminação, no final da Rua 
Agostinho Guiducci e calçamento da 
mesma; e ainda, construção de uma ponte 
logo após o Polivalente, em frente a 
construção da sede da Caixa Econômica 
Federal. Esta proposição foi transformada 
em Requerimento 151/12, por estar 
reiterando diversos pedidos do Vereador 
Carlos da Silva Rufato. 5) 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 1) 
Indicação  144/12 ,  ao  Prefe i to ,  
implantação de uma rede para captação de 
águas pluviais junto à Rua Dom Helvécio, 
no Caxangá. Vereador Vinícius Samôr de 
Lacerda 1) 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. 2) 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). 3) 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. 
Discussão e Votação das Proposições dos 
senhores vereadores: O Vereador Carlos 
Rufato destacou, solicitando vista das 
Representações nºs. 037/08 e 038/12, 
bem como da Indicação nº 140/12, 
relativas a solicitações para a Rua Maria 
Monis, Bairro Meu Sonho, todas de 
autoria do Vereador Jorge Custódio 
Gervásio, tendo a presidência concedido 
as vistas até a próxima reunião ordinária;  
Indicação 128/12, de autoria do vereador 
Maurício Valadão, que foi sobrestada, 
FOI  rejeitada por 7 votos a 2. As demais 
proposições foram aprovadas por 
unanimidade dos presentes (9 votos). 
Leitura da Ordem do Dia. O vereador 
Vinícius Samôr solicita a realização de 
reunião extraordinária para discussão e 
votação do projeto de concessão de 
terreno no Tanquinho e o plenário 
concorda. A Srª. Presidente agradece a 
presença de todos e declara encerrada esta 
sessão.
Resumo da Ata nº 158, da Sessão 
Ordinária da Câmara Municipal de 
Ubá, realizada no dia 11 de junho de 
2012. Presentes todos os senhores 
vereadores. Aprovação da Ata nº 157. Em 
seguida leitura do Protocolo: leitura das 
correspondências recebidas. Passa-se à 
leitura de pareceres: 1) Parecer da CLJR 
referente ao Projeto de Lei que “autoriza 
o Poder Executivo a abrir créditos 
especiais ao orçamento municipal de 
2012, no âmbito do Fundo Municipal de 
Assistência Social, no limite de 
R$145.434,00,  e contém outras 
disposições”.   2) Parecer da CLJR 
referente ao Projeto de Lei que “cria mais 
um cargo de Coordenador Técnico do 
CRAS, na estrutura administrativa da 
Prefeitura Municipal de Ubá”. Os dois 
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 142/12,  ao  Prefe i to ,  
calçamento ou asfaltamento, do asfalto 
principal à parte baixa, da Rua Marieta 
Augusto Silva Marcos. 2) Indicação 
147/12, ao Prefeito, colocação de rede de 
esgoto no final da Rua Maria Monis. 3) 
Requerimento 152/12, ao Gerente 
Distrital da Copasa local, colocação de 
extensão de rede de água , em 70 metros, 
da Rua Sônia Marcos Badaró, Bairro 
Olaria. Reitera Representação 029/11. 4) 
Requerimento 153/12, ao Prefeito, 
construção de rede de esgoto, calçamento 
e ainda, junto à Energisa, iluminação da 
Rua Sônia Marcos Badaró, Bairro Olaria. 
R e i t e r a  I n d i c a ç ã o  0 4 2 / 1 2 .  5 )  
Representação 039/12, ao Gerente 
Distrital da Copasa local, colocação de 
extensão de rede de água na Rua 
Agostinho Guiducci, Bairro Industrial. 
Reitera Representação 016/09. 6) 
Representação 040/12, ao Gerente 
Distrital da Copasa local, colocação de 
extensão de rede de água no final da Rua 
Marieta Augusto Silva Marcos. 7) Moção 
de Pesar 075/12, pelo falecimento do 
Senhor Vicente Cesário Alves. Vereador 
Pastor Darci Pires da Silva 1) Moção de 
Pesar 076/12, pelo falecimento do Senhor 
Robson Montagne. 2) Moção de 
Congratulações e Aplausos 077/12, ao 
Pastor Nilton Barbosa Dorigueto. 3) 
Moção de Congratulações e Aplausos 
078/12, à Senhora Maria do Rosário 
Palla, pelos relevantes serviços prestados 
como recepcionista da Secretaria 
Municipal de Educação. 4) Moção de 
Congratulações e Aplausos 079/12, ao 
Doutor Guilherme Guimarães, em 
reconhecimento ao trabalho que tem 
desenvolvido em nossa cadeia pública. 5) 
Moção de Congratulações e Aplausos 
080/12, ao funcionário desta Casa, 
Alexandre Augusto Cunha Dini, pelo 
transcurso de mais um natalício que será 
comemorado no próximo dia 13. 
Vereador Jorge Custódio Gervásio 1) 
Requerimento 154/12, ao Prefeito, 
realizar novamente o asfaltamento do 

Bairro Ponte Preta até o Aeroporto, com 
asfalto quente. 2) Requerimento 155/12, 
ao Prefeito, estudos que viabilizem a 
abertura de uma escola municipal no 
Bairro Mangueira Rural, uma vez que a 
Escola Municipal Nossa Senhora 
Aparecida está com dificuldades em 
suprir a demanda desse populoso bairro. 
Vereador Maurício Valadão Reimão de 
Melo 3) Indicação 148/12, ao Prefeito, 
obras de captação de águas pluviais no 
Bairro Eldorado. 4) Indicação 149/12, ao 
Prefeito, execução de obras no final da 
Avenida Padre Arnaldo Jansen, próximo 
a Empresa Racional Elétrica, onde 
ocorreu desmoronamento em diversos 
pontos. 5) Representação 041/12, à Mesa 
Diretora, a formação de uma Comissão 
Especializada para apuração de 
responsabilidades de inundações e 
estragos verificados no Bairro Santa 
Bernadete, ocorridos no mês de janeiro. 
Vereador Paulo César Raymundo 1) 
Requerimento 156/12, ao Prefeito e ao 
Secretário Municipal de Saúde, que 
informem que tipo de cirurgia a Senhora 
Claudia Helena tinha que fazer e que o 
Secretário de Saúde se manifeste sobre o 
assunto ou que venha até esta Casa para 
prestar esclarecimentos. Vereador 
Vinícius Samôr de Lacerda 1) Indicação 
150/12, ao Prefeito, sugerindo a criação 
do Sistema de Indicadores “Cidade 
Sustentável” para o Município de Ubá. 2) 
Requerimento 157/12, às Secretarias 
Municipais de Saúde e Desenvolvimento 
Social de nossa região, como também às 
Universidades Federais de Viçosa e Juiz 
de Fora, informando sobre a publicação 
de edital do Ministério da Justiça para 
financiar a criação de Centros Regionais 
de Referências para formação de 
profissionais de saúde, assistência social, 
segurança, agentes comunitários e 
agentes do sistema judiciário e policial 
em temas sobre a prevenção ao uso de 
crack e outras drogas, qualificando 
pessoas, de forma permanente, os 
profissionais e a democratizar o acesso ao 
conhecimento. Vereadores Vinícius 
Samôr de Lacerda, Pastor Darci Pires da 
Silva, Dalmo José Coelho, Paulo César 
Raymundo, Rosângela Maria Alfenas de 
Andrade, Carlos da Silva Rufato, Jorge 
Custódio Gervásio, Maurício Valadão 
Reimão de Melo, Luiz Alberto Gravina e 
José Roberto Filgueiras 1) Projeto de Lei 
023/12, que institui e inclui no 
Calendário Oficial de Datas e Eventos do 
Município de Ubá/MG, o “Rebanhão de 
Carnaval” e o “Grito de Carnaval com 
Cristo”. Passa-se à Ordem do Dia: 
Primeira discussão e votação das 
seguintes matérias: 1) Projeto de Lei nº 
019/12 que “Dispõe sobre as diretrizes 
para elaboração da Lei Orçamentária do 
Município de Ubá para o exercício de 
2013 e dá outras providências”. O 
vereador Maurício Valadão pede vista ao 
Projeto. 2) Projeto de Lei nº 020/12 que 
“Autoriza o Poder Executivo a outorgar 
concessão de uso de bem público à 
Associação Mãe da Divina Misericórdia, 
desta cidade, para fins de implantação e 
funcionamento de uma clínica para 
tratamento de dependentes químicos, e 
dá outras providências”. Em seguida é 
apresentada uma emenda modificativa ao 
projeto: 1) Dê-se ao art. 2º do Projeto de 
Lei a redação que segue: “Art. 2º - O 
imóvel objeto da concessão de uso se 
destina à implantação e funcionamento 
de uma clínica para tratamento de 
dependentes químicos, garantindo-se a 
gratuidade em pelo menos 60% dos 
atendimentos”. 2) Dê-se ao item 4.2 do 
Contrato de Concessão de Uso a redação 
que segue: “4.2 – implantar e manter, no 
mesmo imóvel, uma clínica para 
tratamento de dependentes químicos, 
garantindo-se a gratuidade em pelo 
menos 60% dos atendimentos. O Projeto 
e a Emenda foram aprovados por 
unanimidade (9 votos). Discussão e 
Votação das Proposições dos senhores 
vereadores: O vereador José Roberto 
pede vista à Representação 041/12, do 
vereador Maurício Valadão. A Presidente 
coloca em discussão três matérias 
pendentes as Representações 037 e 
038/12  e a Indicação 140/12 de autoria 
do vereador Jorge Gervásio, com pedidos 
de vista pelo vereador Carlos Rufato. O 
vereador Darci Pires da Silva pede vista. 
As demais proposições foram aprovadas 
por  unanimidade dos presentes (9 votos). 
A Srª. Presidente agradece a presença de 
todos e declara encerrada esta sessão.

2) Requerimento 128/12, ao Gerente 
Distrital da Copasa, solicitando as 
benfeitorias necessárias visando o 
abastecimento de água potável à Rua 
S ô n i a  M a r c o s ,  r e i t e r a n d o  a  
Representação 029/12 de autoria do 
Vereador Carlos da Silva Rufato. 3) 
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. 4) 
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. 5) Requerimento 
131/12, ao Prefeito, solicitando 
informações sobre gastos, pretéritos e 
futuros, e conclusão das obras da Praça 
Guido Marliere. Vereador Luiz Alberto 
Gravina 1) Indicação 131/12, ao Prefeito, 
s o l i c i t a n d o  p a t r o l a m e n t o  e  
cascalhamento nas comunidades 
“Córrego Santana” I e II, a pedido dos 
moradores. 2) 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. 3) 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 1) 
Indicação 128/12, ao Prefeito, solicitando 
reparos na base do muro que menciona, na 
Rua Cel. Bernardino Carneiro, onde foi 
realizado um alargamento do passeio da 
ponte sobre o Rio Ubá. (da última reunião. 
Estava sob vista do Vereador Vinícius 
Samôr.) 2) Indicação 133/12, ao Prefeito, 
solicitando a melhora do trânsito na Rua 
Antenor Machado. 3) Indicação 134/12, 
ao Prefeito, solicitando a realização de 
obras que evitem deslizamentos nas 
encostas desta cidade. 4) 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. 5) 
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. (assina junto o Vereador 
Paulo César Raymundo) 6) 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 1) 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. 2) 
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 
Ve r e a d o r  Vi n í c i u s  S a m ô r.  3 )  
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. 4) Requerimento 
135/12, ao Prefeito, solicitando a urgente 
poda das árvores da Praça Francisco 
Parma, no bairro Industrial (Coparma). 5) 
Moção de Pesar 069/12, pelo falecimento 
da Senhora Elenice Stanziola Vieira, 
ocorrido recentemente. Vereador Vinícius 
Samôr de Lacerda 1) Representação 
034/12 às escolas e entidades sociais de 
Ubá, convidando-as a participar da 
C o n f e r ê n c i a  L i v r e  s o b r e  
Desenvolvimento Sustentável.  2) 
Representação 035/12, ao Ministério da 
Saúde, solicitando a inclusão da cidade de 
Ubá no Programa Academia da Saúde. 
Passa-se à Ordem do Dia: discussão e 
votação final da seguinte matéria: 1) 
Projeto de Lei nº 015/12 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”. 2) Projeto de Lei nº 016/12 
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Proposições
Proposições da reunião do dia 

27/08/2012
Vereador Carlos da Silva Rufato
Indicação 203/12, ao Prefeito, 
solicitando um redutor de velocidade 
junto à Rua Mariano Rodrigues da 
Rocha, nas proximidades da Igreja 
Evangélica lá existente.
Indicação 204/12, ao Prefeito, 
solicitando a construção de uma grade 
nos arredores dos chafarizes da Praça 
Guido Marliere, para evitar o indevido 
uso dos mesmos.
Requerimento 223/12, ao Prefeito, 
solicitando a recuperação do 
calçamento e posteriormente, o 
asfaltamento da Rua Erotides Neiva 
Campomizzi, reiterando a Indicação 
106/10 de mesma autoria.
Requerimento 224/12, ao Prefeito, 
solicitando interceder junto à 
ENERGISA, no sentido de promover 
a instalação de postes com iluminação 
pública para atender as comunidades 
do Córrego Santana I e II, reiterando a 
Indicação 179/11 de mesma autoria.
Requerimento 225/12, ao Prefeito, 
solicitando interceder junto à 
ENERGISA, no sentido de promover 
a instalação de postes com iluminação 
junto à Rua Sebastião Bressan, bairro 
Palmeiras, reiterando a Indicação 
042/10 de mesma autoria.
Moção de Pesar 110/12, pelo 
falecimento do Senhor Mozar 
Gonçalves da Silva, ocorrido 
recentemente.
Vereador Dalmo José Coelho – 
Dalmo Cabeleireiro
Requerimento 222/12, ao Deputado 
Reginaldo Lopes, solicitando o devido 
apoio para a aquisição de massa 
a s f á l t i c a  p a r a  p r o m o v e r  o  
asfaltamento das estradas que ligam 
Ubari a Divinésia, e Ubá a Ubari.
Vereador Darci Pires da Silva – 
Pastor Darci
Requerimento 226/12, ao Prefeito, 
solicitando quebra-molas em locais 
estratégicos dos bairros Primavera e 
Santa Edwirges, reiterando o 
Requerimento 098/10 de autoria de 
todos os Vereadores (da época).
Requerimento 227/12, ao Prefeito, 
solicitando a construção de um 
quebra-molas em frente ao número 
108 da Avenida Manoel Casal, bairro 
Vila Casal, a pedido da comunidade.
Requerimento 228/12, ao Prefeito, 
solicitando a construção de um 
quebra-molas em frente ao templo da 
Assembleia de Deus da Praça Getúlio 
Vargas, reiterando a Indicação 274/11 
de mesma autoria.
Moção de Congratulações e Aplausos 
111/12, ao Presidente Marcelo 
Theodoro e sua equipe, pela realização 
do 2º Congresso do UMADEMG.
Vereador Jorge Custodio Gervasio 
– Jorge da Kombi
Requerimento 229/12, à Secretária 
Municipal de Educação, solicitando 
informações sobre o programa Brasil 
Alfabetizado.
Requerimento 230/12, ao Secretário 
Municipal de Obras, solicitando 
informações sobre o equipamento de 
irrigação da Praça São Januário, no 
centro desta cidade.
Vereador José Roberto Reis 
Filgueiras – Zé Roberto do Móveis 
Bettio
Indicação 205/12, ao Prefeito, 
solicitando o cascalhamento da Rua 
Projetada do bairro Agroceres, nas 
proximidades da Rua Eliza Amaral 
Perón.
Indicação 206/12, ao Prefeito, 
solicitando que determine à ECP 
Engenharia, que realize a coleta de 
lixo na Rua Cici Perón, no loteamento 
dos Irmãos Perón, a pedido dos 
moradores.
Indicação 207/12, ao Prefeito, 
solicitando a limpeza do córrego que 
atravessa o bairro Palmeiras, até o 
centro da cidade.
Indicação 208/12, ao Prefeito, 
solicitando a construção de um 
quebra-molas próximo ao número 37 

da Rua Virgílio Maia Neves, bairro da 
Luz.
Vereador Mauricio Valadão Reimão 
de Melo – Doutor Valadão
Indicação 209/12, ao Prefeito, 
solici tando a continuação da 
canalização do córrego que corre entre 
os bairros São Domingos e Eldorado, a 
pedido dos moradores. 

Proposições da reunião do dia 
03/09/2012

Vereador Carlos da Silva Rufato
Indicação 216/12, ao Prefeito, 
solicitando interceder junto à 
ENERGISA, VISANDO COLOCAR 
LUMINÁRIAS NOS POSTES DA 
Rua Joana Teixeira de Paiva Costa, 
distrito de Diamante.
Indicação 217/12, ao Prefeito, 
solicitando a colocação de uma placa 
indicativa, com o nome da Rua Joana 
Teixeira de Paiva Costa, Distrito de 
Diamante, a pedido dos moradores.
Requerimento 234/12, ao Prefeito, 
solicitando interceder junto à 
ENERGISA, visando reforçar a rede 
elétrica do bairro Vila Casal, a partir da 
ponte, a pedido dos moradores.
Vereador Darci Pires da Silva – 
Pastor Darci
Requerimento 236/12, ao Prefeito, 
solicitando o manilhamento do 
córrego que atravessa os bairros Santa 
Edwirges e Jardim Primavera. Reitera 
pedido anterior de autoria do Vereador 
Mauricio Valadão.
Indicação 211/12, ao Prefeito, 
solicitando quebra-molas em frente à 
unidade de saúde da Colônia Padre 
Damião, a pedido dos moradores.
Moção de Congratulações e Aplausos 
112/12, ao Pastor Jaci Oliveira Silva, 
por seu legado e história de vida e 
sucesso.
Vereador José Eduardo Lamas
Indicação 212/12, ao Prefeito, 
solicitando interceder junto à 
ENERGISA, no sentido de promover 
a iluminação dos postes já instalados, 
na Rua Artur Rosa de Toledo, Distrito 
de Diamante.
Indicação 213/12, ao Prefeito, 
solicitando a construção de meio-fio, 
quebra-molas e recapeamento do 
asfalto da Rua Santa Maria, desde o 
início de Diamante até o posto de 
Saúde do Distrito.
Indicação 214/12, ao Prefeito, 
solicitando a construção de quebra-
molas em locais estratégicos da Rua 
em sentido ao “Pesque e Pague do 
Barão”, na “Beira Linha” e Rua Eurico 
Pascoalino, todas do Distrito de 
Diamante.
Vereador Luiz Alberto Gravina
Requerimento 232/12, ao Prefeito, 
solicitando a construção de dois 
quebra-molas nas proximidades do 
número 450 da Rua Goiás, bairro 
Chiquito Gazolla, a pedido dos 
moradores.
Vereador Mauricio Valadão Reimão 
de Melo – Doutor Valadão
Indicação 215/12, ao Prefeito, 
solicitando diversas benfeitorias de 
limpeza e infraestrutura junto à Rua 
Girassol, bairro Paulino Fernandes.
Requerimento 233/12, ao Prefeito, 
solicitando cópia do contrato 
realizado entre a Prefeitura Municipal 
de Juiz de Fora e a de Ubá, referente ao 
transporte de lixo para o aterro 
sanitário de JF. 
Vereador Paulo César Raymundo
Requerimento 235/12, ao Prefeito, 
solicitando o desentupimento das 
m a n i l h a s  q u e  m e n c i o n a ,  n a  
comunidade do Córrego Alegre.

Proposições da reunião do dia 
10/09/2012

Vereador Carlos da Silva Rufato
Indicação 210/12, ao Prefeito, 
solicitando interceder junto à 
ENERGISA, no sentido de promover 
a colocação das luminárias, nos postes 
já instalados as ruas que menciona do 
Loteamento Banbuí, requerendo 
ainda, outras benfeitorias.
Indicação 218/12, ao Prefeito, 
solicitando a troca das redes de esgoto 

pedido dos moradores.
Moção de Congratulações e Aplausos 
116/12, à Igreja Petencostal Deus é 
Amor, pelo transcurso de seu Jubileu 
de Ouro.
Vereador Jorge Custodio Gervasio 
– Jorge da Kombi
Indicação 224/12, ao Prefeito, 
solicitando containers de lixo na Rua 
Nossa Senhora da Saúde.
Vereador José Roberto Reis 
Filgueiras – Zé Roberto do Móveis 
Bettio
Indicação 225/12, ao Prefeito, 
solicitando a retirada de um barranco 
que desmoronou na Rua Moisés 
Felipe Filho, bairro Bom Pastor.
Indicação 226/12, ao Prefeito, 
solicitando a retirada de um barranco 
que desmoronou na residência de 
número 58 da Rua Itaperuna, bairro 
Bom Pastor.
Indicação 227/12, ao Prefeito, 
solicitando uma grade no bueiro da 
Rua José Médice, bairro Agroceres.
Indicação 228/12, ao Prefeito, 
solicitando a construção de um bueiro 
junto à Rua Francisco Dorigueto, 
bairro São Judas Tadeu
Requerimento 244/12, à Mesa 
Diretora, solicitando uma solenidade 
comemorativa ao Dia Municipal de 
Consciência Racial.
Vereador Mauricio Valadão Reimão 
de Melo – Doutor Valadão
Indicação 229/12, ao Prefeito, 
solicitando um tratamento mais 
humano aos pacientes psiquiátricos de 
nossa cidade.
Indicação 230/12, ao Prefeito, 
solicitando providências visando 
sanar o acúmulo de água que ocorre na 
Rua Francisco Teixeira de Abreu, 
bairro Palmeiras.
Vereadora Rosângela Alfenas
Indicação 231/12, ao Prefeito, 
solicitando que interceda junto à 
ENERGISA, visando promover a 
instalação de um poste com 
iluminação pública na Praça do 
Cruzeiro, parte alta da Rua Santa Cruz.
Moção de Congratulações e Aplausos 
117/12, ao Poder Judiciário do Estado 
de Minas Gerais, pela decisão de 
instalar uma 3ª Vara Cível na Comarca 
de Ubá.

Proposições da reunião do dia 
24/09/2012

Vereador Carlos da Silva Rufato
Requerimento 245/12, ao Prefeito, 
solicitando asfaltamento da rua que 
liga na Campos Floriano Florido, 
bairro Primavera, e que interceda 
junto à ENERGISA visando à 
instalação de postes com iluminação 
pública na mesma via.
Requerimento 246/12, ao Prefeito, 
solicitando benfeitorias de contenção 
nas residências próximas ao nº 240 da 
Rua Antônio Caiaffa, bairro Jardim 
Primavera, em virtude de danos 
causados pela limpeza do córrego do 
bairro, conforme menciona.
Representação 049/12, ao Gerente 
Distrital da COPASA, solicitando a 
i n s t a l a ç ã o  d e  r e d e s  p a r a  o  
fornecimento de água potável junto à 
rua que liga na Campos Floriano 
Florido, bairro Primavera.
Moção de Pesar 118/12, pelo 
falecimento do Senhor Antônio 
Geraldo Montanha.
Vereador Dalmo José Coelho – 
Dalmo Cabeleireiro
Indicação 232/12, ao Prefeito, 
solicitando o asfaltamento de um 
trajeto de aproximadamente 500 
metros na Rua Antero Couto Mota, 
bairro Primavera.
Indicação 233/12, ao Prefeito, 
solicitando uma Placa de Carga e 
Descarga (Final), na Rua Antônio 
Adriano de Melo, centro de Ubá.
Vereador Darci Pires da Silva – 
Pastor Darci
Requerimento 247/12, solicitando um 
muro de contenção junto à Rua 
Nicolau Papa, bairro Industrial, 
atendendo ao abaixo-assinado anexo.
Vereador Jorge Custodio Gervasio 

– Jorge da Kombi
Requerimento 249/12, ao Prefeito e 
Secretário Municipal de Saúde, 
solicitando informações sobre 
profissionais da saúde, no evento 
“Festa das Nações”.
Vereador Luiz Alberto Gravina
Moção de Congratulações e Aplausos 
119/12, ao Senhor Pedro Rodrigues de 
Oliveira Neto, por seu brilhantismo 
como profissional.
Vereador Mauricio Valadão Reimão 
de Melo – Doutor Valadão
Requerimento 248/12, ao Prefeito, 
solicitando diversas benfeitorias de 
infraestrutura junto à Rua Walter 
Bruck, bairro Vale do Ipê, reiterando a 
Indicação 321/09 de autoria do 
Vereador Dalmo José Coelho, a 
pedido dos moradores.

Proposições da reunião do dia 
01/10/2012

Vereador Carlos da Silva Rufato
Moção de Congratulações e Aplausos 
120/12, ao Monsenhor Alexandre dos 
santos Ferraz, pelo exemplar trabalho 
à frente da Diocese de Leopoldina.
Moção de Congratulações e Aplausos 
121/12, ao Senhor Dom José Eudes 
Campos do Nascimento, pela posse 
como bispo da Diocese de Leopoldina.
Vereador Dalmo José Coelho – 
Dalmo Cabeleireiro
Indicação 234/12, ao Prefeito, 
solicitando o desentupimento das 
manilhas de captação de águas 
pluviais próximas à ponte que dá 
acesso à comunidade da Pedra 
Redonda.
Vereador Darci Pires da Silva – 
Pastor Darci
Indicação 235/12, ao Prefeito, 
s o l i c i t a n d o  s i n a l i z a ç ã o  d e  
estacionamento para idosos e 
deficientes físicos em frente ao 
número 1162 da Avenida Olegário 
Maciel, bairro Industrial.
Moção de Pesar 122/12, pelo 
falecimento de Helena Lucas Biscotto 
ocorrido recentemente.
Vereador Jorge Custodio Gervasio 
– Jorge da Kombi
Projeto de Lei 042/12, que “Dispõe 
sobre a concessão da Comenda Ary 
Barroso, ao Senhor Carlos Eduardo 
dos Santos Galvão Bueno”.
Vereador Mauricio Valadão Reimão 
de Melo – Doutor Valadão
Requerimento 250/12, ao Prefeito, 
solicitando informações sobre 
devoluções dos imóveis do Conjunto 
Habitacional Cidade Carinho.
Vereadora Rosângela Alfenas
Indicação 236/12, ao Prefeito, 
solicitando calçamento da Rua 
Veneza, bairro Fazendinha, a pedido 
dos moradores.

Proposições da reunião do dia 
08/10/2012

Vereador Carlos da Silva Rufato
Indicação 237/12, ao Prefeito, 
solicitando o asfaltamento da Rua José 
Dorigueto, bairro Schiavon, a pedido 
dos moradores.
Requerimento 251/12, ao Prefeito, 
solicitando o asfaltamento da Rua 
Dário Vieira, bairro São Judas Tadeu, 
reiterando  a Indicação 227/09 de 
mesma autoria.
Moção de Congratulações e Aplausos 
125/12, à Vereadora Rosângela 
Alfenas, pela brilhante vitória nas 
eleições do dia 07 de outubro.
Vereador Luiz Alberto Gravina
Moção de Pesar 124/12, pelo 
falecimento de Maria Imaculada 
Condé Duarte, ocorrido recentemente.
Vereador Vinícius Samôr de 
Lacerda
Representação 050/12, ao Ministério 
da Educação, solicitando empenho 
para a liberação de uma unidade do 
IFET – Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia – na cidade de 
Ubá.
Representação 051/12, às entidade3s 
sociais  e  populares  de Ubá,  
informando da realização e abertura 
das inscrições para Ciclo de Debates 
Cooperar 2012.

da Rua Cândido Martins de Oliveira, 
bairro Santa Bernadete.
Indicação 219/12, ao Prefeito, 
solicitando que, junto à ENERGISA, 
promova reinstalação de um poste de 
iluminação pública, que se encontra 
em frente à garantem de um endereço 
da Rua Joaquim Pereira da Silva, 
bairro Meu Sonho.
Requerimento 237/12, ao Prefeito, 
solicitando o asfaltamento da Rua 
Ozéas Maranhão, bairro Ozéas 
Maranhão, reiterando a Indicação 
229/09 de autoria do Vereador Dalmo 
José Coelho.
Requerimento 238/12, ao Prefeito e à 
COPASA, solicitando diversas 
benfeitorias de infraestrutura e 
abastecimento junto à rua que faz a 
ligação com a Angelina Bafos dos 
Santos, bairro Sobradinho.
Representação 048/12, ao Cartório 
Eleitoral da Comarca de Ubá, 
sugerindo que para as próximas 
eleições, sejam disponibilizadas urnas 
para a comunidade do Aeroporto, na 
Escola Municipal Cel. Adolfo Peixoto 
de Melo.
Moção de Pesar 113/12, pelo 
falecimento da Senhora Luiz Cintra da 
Mota Emídio, ocorrido recentemente 
em nossa cidade.
Vereador Dalmo José Coelho – 
Dalmo Cabeleireiro
Requerimento 239/12, ao Prefeito, 
solicitando a construção de bueiros em 
toda extensão da Avenida J. K, a 
pedido dos moradores. 
Vereador Darci Pires da Silva – 
Pastor Darci
Requerimento 240/12, ao Prefeito, 
solicitando a ampliação das redes para 
captação de águas pluviais, da Rua 
Bom Jesus, bairro Tanquinho.
Moção de Congratulações e Aplausos 
115/12, à Cantora Juliana Santiago, 
por sua trajetória na música gospel.
Vereador Jorge Custodio Gervasio 
– Jorge da Kombi
Requerimento 241/12, ao Secretário 
Municipal de Obras e Serviços 
Urbanos, solicitando informações 
sobre o destino do Busto de Ary 
Barroso, antes contido na Praça Guido 
Marliere.
Vereador José Roberto Reis 
Filgueiras – Zé Roberto do Móveis 
Bettio
Requerimento 242/12, ao Prefeito, 
solicitando a retirada de um entulho 
situado na Rua Olavo Bilac, bairro 
Talma.
Requerimento 243/12, ao Prefeito, 
solicitando a construção de quebra-
molas na Rua Amadeu José Schiavon, 
reiterando a Indicação 104/11 de 
mesma autoria.
Vereador Mauricio Valadão Reimão 
de Melo – Doutor Valadão
Indicação 220/12, ao Prefeito, 
solicitando providências acerca de um 
b a r r a n c o ,  n a  i m i n ê n c i a  d e  
desmoronar, na Rua Cristiano da Mota 
Jr., bairro Louriçal.
Vereador Paulo César Raymundo
Moção de Congratulações e Aplausos 
114/12, ao Médico Oftalmologista e 
Cirurgião Dr. Paulo Laroca, e sua 
equipe, por seu brilhantismo humano e 
profissional.

Proposições da reunião do dia 
17/09/2012

Vereador Carlos da Silva Rufato
Indicação 221/12, ao Prefeito, 
solicitando a construção de quebra-
molas em locais estratégicos das Ruas 
Cecília Buzato e José Costa Marques, 
ambas do bairro Ponte Preta.
Vereador Dalmo José Coelho – 
Dalmo Cabeleireiro
Indicação 222/12, ao Prefeito, 
solicitando o asfaltamento de um 
trajeto de aproximadamente 500 
metros na Rua Porto Seguro, bairro 
Primavera.
Vereador Darci Pires da Silva – 
Pastor Darci
Indicação 223/12, ao Prefeito, 
sol ici tando quebra-molas nas 
proximidades da escola Curumim II, a 
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