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Diplomados os Vereadores do mandato 2013-2016
Após a proclamação dos
resultados oficiais de uma
e l e i ç ã o , o Tr i b u n a l
Superior Eleitoral (TSE)
inicia o processo de
diplomação e posse dos
candidatos vencedores
das eleições. A
diplomação é o ato pelo
qual, em solenidade
previamente marcada, os
tribunais eleitorais
entregam os títulos que
dão os candidatos como
eleitos, reconhecendo e
validando sua eleição.
As cerimônias de posse
obedecem a um detalhado
protocolo com diretrizes
tanto para o número de
convidados como para os
simbolismos do
momento, sobretudo no
caso da posse do
presidente. A data de
posse, o dia 1 de janeiro,
foi estabelecida pela
Constituição de 1988.
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A solenidade de diplomação aconteceu no salão do Colégio sagrado Coração de Maria, que ficou repleto de candidatos eleitos e seus convidados (destaque)

Gerente da Copasa
presta esclarecimentos aos Vereadores
Em atendimento a
Requerimento nº 256/12, de
autoria do Vereador Carlos da
Vereador sugere capacitação para Silva
Rufato (PSDB), os
profissionais e voluntários de
Vereadores receberam a
visita do Gerente do Distrito
comunidades terapêuticas
do Alto Rio Pomba da
Pág 02 C O P A S A / M G , D r .
Adailtadeu Pereira Santana,
Vereadora quer que
durante a reunião ordinária
do dia 03/12. Ele compareceu
Lei municipal seja cumprida
à sede do Legislativo para
Pág 02
debater assunto referente ao
problema de abastecimento
de água em toda cidade de
Ubá.
Os Vereadores e Adailtadeu
Vereador pede que correios
Pereira Santana debateram
atendam comunidade
Págs. 04 s o b r e p r o b l e m a s d e
fornecimento de água
ocorridos recentemente no
município como, por
exemplo, Tanquinho e Santa
Edwiges. Ao ser questionado
Vereador sugere trabalho
sobre investimentos
de consciência ecológica Pág 04

previstos no sistema de
captação do município pelos
municípios, o Gerente
distrital esclareceu que existe
a possibilidade de captação
no rio dos Bagres. “Este é um

investimento de grandes
proporções, mas está
vinculado à renovação da
concessão de prestação de
serviço que vence em 2014”,
disse.

O Gerente do Distrito do Alto Rio Pomba da COPASA/MG,
Dr. Adailtadeu Pereira Santana, durante a sessão na Câmara
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Notas

Câmara sugere capacitação para profissionais
e voluntários de comunidades terapêuticas
Vencer. São cursos presenciais
e a distância dirigidos para
diferentes públicos.
Educadores de escolas
públicas, profissionais da área
da saúde, assistência social e
segurança pública, juízes,
promotores e servidores do
Poder Judiciário, conselheiros
municipais e gestores de
comunidades terapêuticas são
o público alvo de cursos que
preparam para a prevenção do
u s o d e d r o g a s ,
acompanhamento, tratamento e
reinserção social de
dependentes e repressão ao
tráfico de drogas.
Os profissionais capacitados
pelos cursos darão
c o n t i n u i d a d e e
sustentabilidade ao Programa
Crack, é Possível Vencer, uma
vez que a população poderá
contar com profissionais aptos
a prestarem serviços confiáveis
e atualizados na área de drogas.
É uma segurança a mais para o
cidadão.
Com o pensamento na
capacitação de pessoas que
lidam com dependentes, o
Vereador Vinícius Samôr
apresentou a Representação
057/12, que solicita o envio de
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correspondência para a
Associação Mãe da Divina
Misericórdia, DEJUB, Projeto
D e s p e r t a r, C o m u n i d a d e
Rainha da Paz, Projeto
Ricardinho e demais grupos
relacionados, informando a
abertura de inscrição para o
curso para profissionais e
voluntários de comunidades
Te r a p ê u t i c a s e g r u p o s
relacionados em acolhida,
tratamento e reinserção de
dependentes de crack, álcool e
outras drogas.
A oferta deste curso é parte
integrante do programa
“Crack, é possível vencer”, que
prevê, entre outras ações,
ampla capacitação de
profissionais das áreas de
educação, saúde, assistência
social, justiça, segurança
pública, conselheiros,
lideranças comunitárias e
religiosas, além da capacitação
de profissionais e voluntários
que atuam em Comunidades
Terapêuticas.
Este é um curso totalmente
gratuito, com a oferta de 10 mil
vagas para capacitação de
líderes, voluntários,
profissionais e gestores que
atuam em Comunidades

A Câmara Municipal de Ubá
também está nas redes sociais.
Para que deseja acompanhar o
trabalho dos Vereadores pelo
facebook basta acessar:
www.facebook.com/Camara
MunicipalDeUba .O Twitter
d a
c a m a r a
é
www.twitter.com/camara_ub
a . Mais de 30 mil pessoas já
acompanham as ações dos
Vereadores no exercício de
suas funções.

Terapêuticas (CTs) de todo o
Brasil.
O conteúdo foi organizado em
três módulos temáticos, os
quais tratam dos principais
aspectos ligados à recuperação
e reinserção social dos usuários
de crack, álcool e outras drogas
atendidos pelas CTs, bem como
de alguns temas pertinentes à
boa gestão desses ambientes.
O curso é desenvolvido na
modalidade de Educação a
Distância (EaD) com carga
horária de 120 (cento e vinte)
horas e duração de quatro
meses, com certificado de
extensão universitária emitido
pela Unesp. Os alunos
receberão o kit didático (livro e
DVD com 4 vídeos) no
endereço residencial e terão
acesso às novas tecnologias de
EaD, incluindo Ambiente
Virtual de Aprendizagem,
portal específico do curso,
acompanhamento por tutores
especializados e telefonia
gratuita (0800) para dúvidas e
orientações. As incrições
podem ser feitas até 20 de
janeiro de 2013 através do site
www.capacitact.senad.gov.br.
A proposição foi aprovada por
unanimidade.

Quadra de
esportes
A Vereadora Rosângela
Alfenas (PSDB), Presidente
da Câmara Municipal de Ubá,
apresentou a indicação
250/12, solicitando ao
prefeito municipal, que
proceda a reforma da quadra
de esportes do bairro Antônio
Maranhão (Cibraci). De
acordo com a proposição, a
solicitação é em atendimento
ao pedido feito pelo
presidente da associação de
moradores da localidade. A
indicação foi aprovada por
unanimidade.

Vereador pede que correios
atendam comunidade

Através do requerimento
281/12, o Vereador Antero
Gomes de Aguiar (PT),
solicita que o chefe do
Executivo interceda junto à
Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos, o
atendimento à comunidade do
bairro Rosas de Toledo.
A população local, de acordo

com a proposição, justifica
que a necessidade de postais é
urgente, pois estão perdendo
prazos para pagamento de
suas contas mensais e que,
inclusive, há munícipe que já
perdeu até convocação de
concurso após aprovação, já
que não recebeu o

A Vereadora Rosângela Alfenas
(PSDB), apresentou o
Requerimento 261/12, no qual
solicita que o Executivo
municipal determine os estudos
e providências por parte dos
setores competentes da
prefeitura municipal, visando à
adoção das medidas previstas na
Lei municipal Nº 2.190/91
principalmente para regularizar
a posse e a titularidade dos
imóveis dos moradores da Vila
do Distrito de Miragaia.
A Lei em questão “autoriza o
Município de Ubá, a receber, em
doação, terras pertencentes as
patrimônio da Arquidiocese de
Mariana, no Distrito de

Miragaia, deste Município, e dá
outros providências”.
De acordo com o requerimento
apresentado, “uma extensa área,
de 108.091 m2, onde está
localizada a Vila do distrito de
Miragaia pertenceu, outrora, à
Igreja Católica. Com o passar
dos anos, foram surgindo as
edificações. Alguns moradores
conseguiram a titularidade de
suas propriedades por via de
usucapião, mas a maioria não
acionou o Poder Judiciário. Em
1991, a Diocese de Mariana
procedeu na doação da área para
o município, sob o compromisso
da prefeitura promover o
loteamento e doar os lotes aos

comunicado do órgão de
seleção a tempo para a
nomeação e posse.
O requerimento apresentado
reitera o pedido constante na
Representação 017/12, de
autoria do Vereador Jorge
Custódio Gervásio (PV), e foi
aprovado por unanimidade.

Vereadora quer que
Lei municipal seja cumprida
Foto: Google.com

Lançado em dezembro de
2011, o programa Crack, é
possível vencer abrange um
conjunto de ações
interministeriais para enfrentar
o crack e outras drogas. O
programa do governo federal
Crack, é Possível Vencer já
recebeu adesão de nove estados
(Alagoas, Pernambuco, Rio de
Janeiro, Rio Grande do Sul,
Minas Gerais, Acre, Santa
Catarina, Espírito Santo e Mato
Grosso do Sul).
Com investimento de R$ 4
bilhões da União até 2014 e
articulação com estados,
Distrito Federal e municípios,
além da participação da
sociedade civil, tem o objetivo
de aumentar a oferta de
tratamento de saúde e atenção
aos usuários drogas, enfrentar o
tráfico e as organizações
criminosas e ampliar
atividades de prevenção. Até
2014, Minas Gerais terá R$ 476
milhões destinados ao
programa. As ações estão
estruturadas em três eixos:
cuidado, autoridade e
prevenção.
A capacitação de profissionais
perpassa os três eixos do
Programa Crack é Possível

Redes Sociais

moradores que já se encontram
na posse dos lotes e casas”.
A questão envolve, segundo a
autora da proposição, apenas
propriedades na Vila de
Miragaia, não havendo qualquer
propriedade rural, sendo, pois,
pequenos moradores urbanos,
que vivem nas propriedades
com suas famílias. “Passadas
quase duas décadas do
recebimento do terreno em
doação, os moradores ainda não
receberam o título de
propriedade, não obstante
estejam recebendo os talonários
do IPTU”, finaliza. A
proposição foi aprovada por
unanimidade.
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Destaque

Justiça Eleitoral diploma candidatos eleitos
para mandato 2013-2016

.Após a proclamação dos
resultados oficiais de uma
eleição, o Tribunal Superior
Eleitoral (TSE) inicia o
processo de diplomação e
posse dos candidatos
vencedores das eleições. A
diplomação é o ato pelo
qual, em solenidade
previamente marcada, os
tribunais eleitorais entregam
os títulos que dão os
candidatos como eleitos,
reconhecendo e validando
sua eleição.

1

Antes de efetivamente
assumir determinado posto,
o candidato vencedor deve
ser diplomado. O termo
designa uma cerimônia
formal em que são
distribuídos diplomas aos
eleitos.
Depois da diplomação, o
candidato eleito torna-se
apto para tomar posse do
cargo para o qual foi
democraticamente
escolhido. Os membros dos
Poderes Executivo e

2

Legislativo assumem seus
cargos no 1º dia útil do ano
seguinte àquele em que
foram eleitos.
Com a diplomação, encerrase também o período para
que sejam ajuizadas ações
contra o candidato no
âmbito da Justiça Eleitoral.
Entretanto, é após esta data
que começa a contar os
quinze dias para que o
mandato eletivo possa ser
impugnado, ante a Justiça
Eleitoral, de abuso do poder

3

6

7

8

11

12

13

econômico, corrupção ou
fraude. Esse prazo foi
instituído pela Constituição
Federal no parágrafo 10 do
artigo 14.
Desde 2002, o período de
diplomação e posse sucede a
chamada fase de transição
entre governos, quando há
uma troca de informações a
respeito de determinado
cargo ou pasta a ser
assumido pelo candidato
eleito. A lei número 10.609
estabelece as regras para que

4

9

haja uma alternância de
poder democrática e
transparente, com o respeito
republicano às instituições.
As cerimônias de posse
obedecem a um detalhado
protocolo com diretrizes
tanto para o número de
convidados como para os
simbolismos do momento,
sobretudo no caso da posse
do presidente. A data de
posse, o dia 1 de janeiro, foi
estabelecida pela
Constituição de 1988.

5

10

14

1- Rosângela Alfenas; 2- Carlos Rufato; 3- Pastor Darci; 4- Vinícius Samôr; 5-José Alves;
6- Samuel Gazolla; 7- Rafael Faeda; 8- Maurício Valadão; 9- Oswaldinho Salgado; 10- Jorge Gervásio;
11- Célio Botaro; 12- Eduardo Vieira (Vice Prefeito); 13- Vadinho Baião (Prefeito); 14- Público presente
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Gerente da Copasa presta esclarecimentos aos Vereadores
Em atendimento a
Requerimento nº 256/12, de
autoria do Vereador Carlos da
Silva Rufato (PSDB), os
Vereadores receberam a visita
do Gerente do Distrito do Alto
Rio Pomba da COPASA/MG,
Dr. Adailtadeu Pereira
Santana, durante a reunião
ordinária do dia 03/12. Ele
compareceu à sede do
Legislativo para debater
assunto referente ao
problema de abastecimento
de água em toda cidade de
Ubá.
Em sua explanação sobre o
motivo da falta de água em
alguns bairros do município,
Adailtadeu Pereira Santana
esclareceu que atualmente
existem dois mananciais que
atendem a cidade e que estes
são ribeirões de capacidade
limitada, o que não permite a
ampliação da capacidade de
produção do sistema
existente, em decorrência de
limitação imposta pelos
órgãos ambientais.
Ele afirmou, ainda, que o
sistema de Ubá necessita de

uma reforma de grandes
dimensões, que certamente
exigirá a coleta de água em
pontos mais distantes. O
Gerente do Distrito do Alto
Rio Pomba destacou,
t a m b é m ,
q u e
emergencialmente foi feita a
instalação de equipamentos
no Peixoto Filho que
possibilitou um acréscimo de
vazão suficiente para
estabilizar o abastecimento.
Os Vereadores e Adailtadeu
Pereira Santana debateram
sobre problemas de
fornecimento de água
ocorridos recentemente no
município como, por
exemplo, Tanquinho e Santa
Edwiges. Ao ser questionado
sobre investimentos previstos
no sistema de captação do
município pelos municípios,
o Gerente distrital esclareceu
que existe a possibilidade de
captação no rio dos Bagres.
“Este é um investimento de
grandes proporções, mas está
vinculado à renovação da
concessão de prestação de
serviço que vence em 2014”,

O Gerente do Distrito do Alto Rio Pomba da COPASA/MG, Dr. Adailtadeu Pereira Santana (destaque), durante a sessão na Câmara

disse.
Ao finalizar a reunião, a
Presidente da Câmara,

Vereadora Rosângela Alfenas
(PSDB) diz que espera que no
próximo mandato o projeto

para tratamento de esgoto do
município seja colocado em
prática.

Vereador sugere trabalho de consciência ecológica
A sustentabilidade ecológica é
o que precisamos para se
manter vivos no planeta terra,
significa que temos que
preservar os recursos naturais
para poder utilizá-los no futuro.
Hoje nós já consumidos muitos
mais do que produzimos,
estamos tirando mais da terra
do que ela pode, oferecer o que
no futuro poderá causar
desastres ecológicos, pobreza,
fome e extinção.
A sustentabilidade ecológica é
um ciclo de uso da matéria

prima encontrada na Terra,
utilizar os recursos de hoje
pensando no dia de amanhã.
Este ciclo permite que a
evolução ocorra, mas sem
causar danos irreversíveis ao
planeta, é uma forma de
prevenção e responsabilidade
que as empresas e instituições
deveriam realizar, mas já
sabemos que não é o que
geralmente acontece.
De acordo com especialistas, a
sustentabilidade ecológica
pode ser considerada umas
bases fortes para garantir o

desenvolvimento sustentável, é
preciso focar no bem estar
ambiental e social, juntamente
com o crescimento econômico.
Portanto, os governos, bem
como empresas de todo o
mundo precisam considerar
este aspecto para melhores
resultados.
“A agressão ao meio ambiente
ainda é visível, e parte do que se
pode fazer, está relacionado ao
próprio ser humano, seja em
pequena ou larga escala”,
explica o Vereador José
Roberto Reis Filgueiras (PT),

ao apresentar o Requerimento
257/12, sugerindo ao
Secretário Municipal de Meio
Ambiente, José Gomes de
Lanes, que promova um
trabalho de conscientização à
população ubaense sobre a
manutenção do nosso
equilíbrio ecológico através de
cartilhas e debates públicos.
De acordo com a proposição
apresentada, “o governo, em
todas as suas esferas, deve
primar pela educação da
população quanto à
capacitação, educação e

conscientização que valorize a
Biovida e a sustentabilidade
que o planeta precisa
urgentemente”.
O Edil finaliza o documento,
aprovado por unanimidade,
afirmando que, “nos dias de
hoje, o meio ambiente é tema
de grandes discussões
mundiais, em busca de uma
solução de preservação para as
próximas gerações, passando o
ser humano a ter consciência de
que os cuidados são
necessários e importantes para
todos”.

ESCALA DE PLANTÕO
DROGARIAS E FARMËCIAS DE UBË - M.G.
22/12 e 23/12 2012
25/12/2012 (NATAL)
29/12 e 30/12 2012
01/01/2013 (Ano Novo)
05/01 e 06/01 2013
12/01 e 13/01 2013
19/01 e 20/01 2013
26/01 e 27/01 2013
02/02 e 03/02 2013

FAMÍLIA

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

WILSON

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

AMERICANA

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

MUNIQUE (Itatiaia)

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

FARMANOSSA

Av.Padre Arnaldo Jansen, 626. Tel.:3531 5756.

GLOBO

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

VILA CASAL

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

MONTREAL

Pça Independência, 430. Tel.: 3532 1880.

SÃO DOMINGOS

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

DROGA SHOPP I

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

SÃO DOMINGOS

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

N.S.APARECIDA

Rua São José, 04. Tel.: 3532 1201.

AMERICANA

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

SÃO GERALDO

Rua São José, 217. Tel.: 3532 2247.

SANTA BERNADETE

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

SÃO JANUÁRIO

Rua Peixoto Filho, 81 ª Tel.: 3532 4316.

GLOBO

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

DROGA SHOPP I

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

VITÓRIA

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

DROGA SHOPP II

Rua São José, 78. Tel.: 3532 5439

CAXANGÁ

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

VILA CASAL

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

JANSEN

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

DROGAMINAS

Rua Cel.Sebastião Ramos Castro,133. Eldorado.Tel.:3532 2333

MINEIRA

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

FARMAVIDA

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

FARMANIA

Av Com.Jacinto Soares S Lima, 600 B.Tel.: 3532 1737.
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Resumo da Ata nº 170, da Sessão
Ordinária da Câmara Municipal de
Ubá, realizada no dia 27 de agosto de
2012. Presentes todos os senhores
vereadores. Aprovação das Atas nºs.
169. 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 “proíbe, conforme
especificada, a entrada, em prédios
públicos e estabelecimentos privados
do Município de Ubá/MG, de pessoa
usando capacete”. 2) Parecer da CLJR
referente ao Projeto de Lei que “institui
e inclui no calendário oficial de datas e
eventos do Município de Ubá?MG o
Torneio Leiteiro do Distrito de Ubari,
desta cidade”. 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 203/12, ao Prefeito,
solicitando um redutor de velocidade
junto à Rua Mariano Rodrigues da
Rocha, nas proximidades da Igreja
Evangélica lá existente. 2) 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. 3) 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. 4)
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. 5)
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. 6) Moção de Pesar
110/12, pelo falecimento do Senhor
Mozar Gonçalves da Silva, ocorrido
recentemente. Vereador Dalmo José
Coelho 1) Requerimento 222/12, ao
Deputado Reginaldo Lopes,
solicitando o devido apoio para a
aquisição de massa asfáltica para
promover o asfaltamento das estradas
que ligam Ubari a Divinésia, e Ubá a
Ubari. Vereador Darci Pires da Silva 1)
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). 2)
Requerimento 227/12, ao Prefeito,
solicitando a construção de um quebramolas em frente ao número 108 da
Avenida Manoel Casal, bairro Vila
Casal, a pedido da comunidade. 3)
Requerimento 228/12, ao Prefeito,
solicitando a construção de um quebramolas em frente ao templo da
Assembleia de Deus da Praça Getúlio
Vargas, reiterando a Indicação 274/11
de mesma autoria. 4) 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 1)
Requerimento 229/12, à Secretária
Municipal de Educação, solicitando
informações sobre o programa Brasil
Alfabetizado. 2) Requerimento
230/12, ao Secretário Municipal de
Obras, solicitando informações sobre o
equipamento de irrigação da Praça São
Januário, no centro desta cidade. 3)
Requerimento 231/12, ao Secretário
Municipal de Obras, convocando-o ao
comparecimento em Reunião
Ordinária em 15 dias. – Vista
concedida ao Vereador Dr. Valadão até
a próxima Reunião. Vereador José
Roberto Reis Filgueiras 1) Indicação
205/12, ao Prefeito, solicitando o
cascalhamento da Rua Projetada do

bairro Agroceres, nas proximidades da
Rua Eliza Amaral Perón. 2) 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. 3)
Indicação 207/12, ao Prefeito,
solicitando a limpeza do córrego que
atravessa o bairro Palmeiras, até o
centro da cidade. 4) 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 1) Indicação 209/12,
ao Prefeito, solicitando a continuação
da canalização do córrego que corre
entre os bairros São Domingos e
Eldorado, a pedido dos moradores.
Passa-se à Ordem do Dia: Discussão e
votação final da seguinte matéria: 1)
Projeto de Lei nº 032/12 que “Dá nova
redação ao artigo 4º da Lei Municipal
nº 4029/2011 que estima a receita e fixa
a despesa do Município de Ubá para o
exercício financeiro de 2012”. O
Projeto foi aprovado por unanimidade
(9 votos). Discussão e Votação das
Proposições dos senhores vereadores:
O vereador Vinícius Samôr pede para
que seja separado o Requerimento
231/12, de autoria do vereador Jorge
Gervásio. O vereador Maurício
Valadão pede vista ao Requerimento,
as demais proposições foram
aprovadas por
unanimidade dos
presentes (9 votos). A Srª. Presidente
agradece a presença de todos e declara
encerrada esta sessão
Resumo da Ata nº 171, da Sessão
Ordinária da Câmara Municipal de
Ubá, realizada no dia 03 de setembro
de 2012, tendo na Presidência o
Vereador Paulo César Raymundo,
na Vice-Presidência, o Vereador
Darci Pires da Silva, e na Secretaria,
o Vereador Carlos da Silva Rufato. A
presidente Rosângela Maria Alfenas de
Andrade encontra-se licenciada, tendo
sido convocado para atuar nesta
reunião ordinária o seu suplente
partidário, Eduardo Lamas. Presentes
os demais senhores vereadores.
Aprovação da Ata nº. 170. 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 abertura de crédito especial
no valor de R$263.807,90, junto ao
orçamento municipal de 2012, para
realização de despesas correntes e de
capital, no âmbito da Secretaria
Municipal de Saúde/ Fundo Municipal
de Saúde, e dá outras providências”. 2)
Parecer da CLJR referente ao Projeto
de Lei que “autoriza abertura de crédito
especial no valor de R$60.000,00,
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”. 3) Parecer da
CLJR referente ao Projeto de Lei que
“autoriza abertura de crédito especial
no valor de R$220.000,00, junto ao
orçamento municipal de 2012, para
realização de despesas correntes no
âmbito da Secretaria Municipal de
Educação 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 216/12, ao
Prefeito, solicitando interceder junto à
Energisa, visando colocar luminárias
nos postes da Rua Joana Teixeira de
Paiva Costa, distrito de Diamante. 2)
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. 3)
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 1) Requerimento 236/12,
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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. 2) Indicação
211/12, ao Prefeito, solicitando
quebra-molas em frente à unidade de
saúde da Colônia Padre Damião, a
pedido dos moradores. 3) 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 1)
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.
2) 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. 3) 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 1) 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 1) Indicação
215/12, ao Prefeito, solicitando
diversas benfeitorias de limpeza e
infraestrutura junto à Rua Girassol,
bairro Paulino Fernandes. 2)
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 1)
Requerimento 235/12, ao Prefeito,
solicitando o desentupimento das
manilhas que menciona, na
comunidade do Córrego Alegre. Passase à Ordem do Dia: Primeira discussão
e votação das seguintes matérias: 1)
Projeto de Lei nº 029/12 que “Proíbe,
conforme especifica, a entrada, em
prédios públicos e estabelecimentos
privados do Município de Ubá/MG, de
pessoa usando capacete”. 2) Projeto de
Lei nº 03312 que “Institui e inclui no
calendário oficial de datas e eventos do
Município de Ubá/MG o Torneio
Leiteiro do Distrito de Ubari, desta
cidade”. Os dois Projetos foram
aprovados por unanimidade (9 votos).
Discussão e Votação das Proposições
dos senhores vereadores: as
proposições foram aprovadas por
unanimidade dos presentes (9 votos).
Em seguida foi colocado em votação o
Requerimento 231/12, de autoria do
vereador Jorge Custódio Gervásio,
apresentado na reunião ordinária do dia
27 de agosto que se encontrava com
vista concedida ao Vereador Maurício
Valadão, que se manifesta favorável a
convocação do Secretário Municipal
de Obras e Serviços Urbanos,
Sebastião Carlos Viana, considerando
que por várias vezes ele foi convidado a
comparecer e não veio. O
Requerimento foi colocado em votação
e rejeitado por 3 votos favoráveis e 6
contrários. O vereador Vinícius Samôr
solicita que seja marcada uma reunião
extraordinária, logo após a reunião
ordinária da próxima semana, para que
sejam colocados em votação final os
projetos que forem aprovados em
primeira votação na referida reunião
ordinária. A Srª. Presidente agradece a
presença de todos e declara encerrada
esta sessão.
Resumo da Ata nº 174, da Sessão
Ordinária da Câmara Municipal de
Ubá, realizada no dia 17 de setembro
de 2012. Presentes todos os senhores
vereadores. Aprovação das Atas nºs.
172 e 173. Em seguida leitura do
Protocolo: leitura das
correspondências recebidas. Passa-se à
leitura de proposições dos Srs.

Vereadores: Vereador Carlos da Silva
Rufato: Indicação nº 221/12,
solicitando ao Prefeito Municipal de
Ubá, a construção de quebra-molas em
locais estratégicos das Ruas Cecília
Buzato e José Costa Marques, Bairro
Ponte Preta. Vereador Dalmo José
Coelho: Indicação nº 222/12,
solicitando ao Prefeito Municipal de
Ubá, a realização de asfaltamento de
um trajeto de aproximadamente 500
metros na Rua Porto Seguro, Bairro
Primavera. Vereador Pastor Darci Pires
da Silva: 1) Indicação nº 223/12,
solicitando ao Prefeito Municipal de
Ubá, a construção de quebra-molas nas
proximidades da escola Curumim II, a
pedido dos moradores; 2) Moção de
Congratulações e Aplausos nº 116/12,
à Igreja Pentecostal Deus é Amor, pelo
transcurso de seu Jubileu de Ouro.
Vereador Jorge Custódio Gervásio:
Indicação nº 224/12, solicitando ao
Prefeito Municipal de Ubá, a
colocação de containers de lixo na Rua
Nossa Senhora da Saúde. Vereador
José Roberto Reis Filgueiras: 1)
Indicação nº 225/12, solicitando ao
Prefeito Municipal de Ubá, a retirada
de um barranco que desmoronou na
Rua Moisés Felipe Filho, Bairro Bom
Pastor; 2) Indicação nº 226/12,
solicitando ao Prefeito Municipal de
Ubá, a retirada de um barranco que
desmoronou na residência nº 58 da Rua
Itaperuna, Bairro Bom Pastor; 3)
Indicação nº 227/12, solicitando ao
Prefeito Municipal de Ubá, a
colocação de uma grade no bueiro da
Rua José Médice, Bairro Agroceres; 4)
Indicação nº 228/12, solicitando ao
Prefeito Municipal de Ubá, a
construção d de um bueiro junto à Rua
Francisco Dorigueto, Bairro São Judas
Tadeu. 5) Requerimento nº 244/12,
requerendo à Mesa Diretora, o
agendamento de uma solenidade
comemorativa ao Dia Municipal da
C o n s c i ê n c i a R a c i a l . Ve r e a d o r
Mauricio Valadão Reimão de Melo: 1)
Indicação nº 229/12, solicitando ao
Prefeito Municipal de Ubá, um
tratamento mais humano aos pacientes
psiquiátricos de nossa cidade; 2)
Indicação nº 230/12, solicitando ao
Prefeito Municipal de Ubá,
providências necessárias visando sanar
o problema de acúmulo de água que
ocorre na Rua Francisco Teixeira de
Abreu (em frente a Casa Monte Tabor,
da Renovação Carismática), Bairro
Palmeiras. Vereadora Rosângela
Alfenas: 1) Indicação nº 231/12,
solicitando ao Prefeito Municipal de
Ubá, para que interceda junto à
Energisa, visando promover a
instalação de um poste com iluminação
pública na Praça do Cruzeiro, parte alta
do Bairro Santa Cruz; 2) Moção de
Congratulações e Aplausos nº 117/12,
ao Poder Judiciário do Estado de Minas
Gerias, pela decisão de instalar a 3ª
Vara Cível na Comarca de Ubá-MG.
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 175, da Sessão
Ordinária da Câmara Municipal de
Ubá, realizada no dia
24 de
setembro de 2012. Presentes todos os
senhores vereadores. Aprovação da
Ata nº 174. Em seguida leitura do
Protocolo: leitura das
correspondências recebidas. Passa-se à
leitura de pareceres: 1) Projeto de Lei
nº 037/12 que “Altera dispositivos da
Lei Municipal nº 2.683, de 08 de
outubro de 1996, que dispõe sobre a
criação e funcionamento de cemitérios
no Município de Ubá”. Passa-se à
leitura de proposições dos Srs.
Vereadores: Vereador Carlos da Silva
Rufato: 1) Requerimento nº 245/12,
solicitando ao Sr. Prefeito Municipal
de Ubá, determinar ao setor
competente, a realização de
asfaltamento da rua que liga na
Campos Floriano Florido, Bairro
Primavera, e que interceda junto à
Energisa, visando a instalação de
postes com iluminação pública na

mesma via; 2) Requerimento nº
246/12, solicitando ao Senhor Prefeito
Municipal de Ubá, que determine ao
setor competente, a realização de
benfeitorias de contenção nas
residências próximas ao nº 240 da Rua
Antônio Caiaffa, Bairro Primavera, em
virtude de danos causados pela limpeza
do córrego do bairro; 3) Representação
nº 049/12, solicitando ao Gerente
Distrital da Copasa, a instalação de
rede de água junto à rua que liga na
Campos Floriano Florido, Bairro
Primavera; 4) Moção de Pesar nº
118/12, pelo falecimento do Senhor
Antônio Geraldo Montanha; 5) Projeto
de Lei nº 038/12 que “Dispõe sobre a
concessão do Título de Cidadania
Honorária de Ubá, ao Senhor Marcio
José dos Santos”. Vereador Dalmo José
Coelho: 1) Indicação nº 247/12,
solicitando ao Senhor Prefeito
Municipal de Ubá, que determine ao
setor competente, a realização de
asfaltamento de um trajeto de
aproximadamente 500 metros na Rua
Antero Couto Mota, Bairro Primavera;
2) Indicação nº 233/12, solicitando ao
Senhor Prefeito Municipal de Ubá, que
determine ao setor competente, a
colocação de placa de carga e descarga
(final), na Rua Antônio Adriano de
Melo, no centro de Ubá. Vereador José
Custódio Gervásio: Requerimento nº
249/12, solicitando ao Senhor Prefeito
Municipal de Ubá, bem como ao
Secretário Municipal de Saúde,
informações relativas aos profissionais
da saúde que atuaram na “Festa das
Nações” do corrente ano. Vereador
Luiz Alberto Gravina: Moção de
Congratulações e Aplausos nº 119/12,
ao Senhor Pedro de Oliveira Neto, pelo
brilhantismo como profissional.
Vereador Mauricio Valadão Reimão de
Melo: Requerimento nº 248/12,
solicitando ao Senhor Prefeito
Municipal de Ubá, que determine ao
setor competente, a realização de
benfeitorias de infraestrutura junto à
Rua Valter Bruck, Bairro Vale do Ipê,
reiterando solicitação de autoria do
Vereador Dalmo José Coelho, a pedido
dos moradores. Todas as proposições
foram aprovadas por unanimidade (9
votos). Agradecendo a presença de
todos a Senhora Presidente lembra aos
Senhores Vereadores da realização da
Audiência Pública na próxima quintafeira, dia 27, às 10 horas da manhã,
com os técnicos da Prefeitura
Municipal de Ubá, que avaliarão o
cumprimento das metas fiscais do 2º
quadrimestre de 2012, em atendimento
da Lei de Responsabilidade Fiscal, e
declara encerrada esta sessão.
Resumo da Ata nº 176, da Sessão
Ordinária da Câmara Municipal de
Ubá, realizada no dia 01 de outubro
de 2012. Presentes todos os senhores
vereadores. Aprovação da Ata nº. 175.
Em seguida leitura do Protocolo:
leitura das correspondências recebidas.
Passa-se à leitura de proposições dos
Srs. Vereadores: Vereador Carlos da
Silva Rufato: 1) Moção de
Congratulações e Aplausos nº 120/12
ao Monsenhor Alexandre dos Santos
Ferraz, pelo exemplar trabalho
realizado à frente da Diocese de
Leopoldina; 2) Moção de
Congratulações e Aplausos nº 121/12
ao Senhor Dom José Eudes Campos do
Nascimento, pela posse como Bispo da
Diocese de Leopoldina. Vereador
Dalmo José Coelho: Indicação nº
234/12, solicitando ao Sr. Prefeito
Municipal de Ubá, para que determine
ao setor competente, a realização de
desentupimento das manilhas de
captação de águas pluviais próximas à
ponte que dá acesso à comunidade da
Pedra Redonda, nas proximidades da
Av. J.K. . Vereador Pastor Darci Pires
da Silva: 1) Indicação nº 235/12,
solicitando ao Sr. Prefeito Municipal
de Ubá, para que determine ao setor
competente, a colocação de uma placa
“embarque e desembarque” para
idosos e deficientes em frente ao
número 1162 da Avenida Olegário
Maciel, Bairro Industrial, ao lado do
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Supermercado Grossi. 2) Moção de
Pesar nº 122/12, pelo falecimento da
Saudosa Senhora Helena Lucas
Biscotto. Vereador Mauricio Valadão
Reimão de Melo: Requerimento nº
250/12, solicitando ao Senhor Prefeito
Municipal de Ubá, com fulcro na Lei
12.527/11, informações com relação
ao Conjunto Habitacional Cidade
Carinho, nesta cidade. Gostaria de
saber quantas pessoas, contempladas
com os apartamentos, os devolveram,
além de seus nomes e endereço, até a
presente data. Vereadora Rosângela
Alfenas: Indicação nº 236/12,
solicitando ao Senhor Prefeito
Municipal de Ubá, que o mesmo
determine ao setor competente, para
que promova o devido calçamento da
Rua Veneza, Bairro Fazendinha, a
pedido dos moradores. Vereadores
Jorge Custódio Gervásio, Pastor Darci
Pires da Silva, Luiz Alberto Gravina,
Vinicius Samôr de Lacerda e Mauricio
Valadão Reimão de Melo: Projeto de
Lei nº 042/12 que “Dispõe sobre a
concessão da Comenda Ary Barroso,
ao Senhor Carlos Eduardo dos Santos
Galvão Bueno”. Passou-se em seguida
para a Ordem do Dia: Primeira
discussão e votação da seguinte
matéria: Projeto de Lei nº 037/12, de
autoria do Executivo que “Altera
dispositivos da Lei Municipal nº 2.683,
de 08 de outubro de 1996, que dispõe
sobre a criação e funcionamento de
cemitérios no Município de Ubá”. Em
discussão o Vereador Paulo César
Raymundo solicitou vista da presente
matéria, tendo a presidência concedido
até a próxima reunião ordinária. 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 177, da Sessão
Ordinária da Câmara Municipal de
Ubá, realizada no dia 08 de outubro
de 2012. Em seguida a Senhora
Presidente solicitou para que este
Poder preste um minuto de silêncio em
memória do saudoso Senhor Oswaldo
Salgado Guimarães, ex-membro desta
Casa, pela passagem de aniversário de
seu falecimento, tendo assim sido
procedido. Presentes todos os senhores
vereadores. Aprovação da Ata nº. 176.
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 nº 217/12,
solicitando ao Prefeito Municipal de
Ubá, para que determine ao setor
competente, a realização de
asfaltamento da Rua José Doriguetto,
Bairro Schiavon, a pedido dos
moradores. 2) Requerimento nº
251/12, reiterando solicitação ao Sr.
Prefeito Municipal de Ubá, ou seja, que
o mesmo determine ao setor
competente da Prefeitura, a realização
de asfaltamento da Rua Dário Vieira,
Bairro São Judas Tadeu. 3) Moção de
Congratulações e Aplausos nº 125/12 à
Vereadora Rosângela Maria Alfenas de
Andrade, nossa ilustre Presidente, pela
expressiva e história votação obtida
nas urnas no dia de ontem, habilitandoa para o exercício do quinto mandato
consecutivo de Vereadora em nosso
Município. Vereador Luiz Alberto
Gravina: Moção de Pesar nº 154/12,
pelo falecimento da Senhora Maria
Imaculada Condé Duarte, ocorrido
recentemente. Vereador Vinicius
Samôr de Lacerda: 1) Representação nº
050/12, solicitando do Ministério da
Educação, empenho para a liberação
de uma unidade do IFET – Instituto
Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia para a cidade de Ubá. 2)
Representação nº 051/12, solicitando o
envio de correspondências às entidades
sociais e populares de nossa cidade,
informando da realização e abertura
das inscrições para o Ciclo de Debates
COOPERAR/2012. Passa-se à Ordem
do Dia: Primeira discussão e votação
da seguinte matéria: 1) Projeto de Lei
nº 037/12, de autoria do Executivo que
“Altera dispositivos da Lei Municipal

nº 2.683, de 08 de outubro de 1996, que
dispõe sobre a criação e funcionamento
de cemitérios no Município de Ubá”. A
presente matéria se encontrava com
vista ao Vereador Paulo César
Raymundo, que com a palavra
informou ter sanado as dúvidas sobre o
projeto. O Projeto foi aprovado por
unanimidade (09 votos). Todas as
proposições foram aprovadas por
unanimidade dos presentes (9 votos). A
Srª. Presidente agradece a presença de
todos e declara encerrada esta sessão.
Resumo da Ata nº 178, da Sessão
Ordinária da Câmara Municipal de
Ubá, realizada no dia 15 de outubro
de 2012. Presentes todos os senhores
vereadores. Aprovação da Ata nº 177.
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 “aprova as contas do
Município de Ubá, referente ao
exercício de 2006”. 2) Parecer da CLJR
referente ao Projeto de Lei que
“autoriza abertura de Créditos
Especiais no valor de R$162.300,00
junto ao Orçamento Municipal de 2012
para realização de despesas correntes
no âmbito da Secretaria Municipal de
Cultura, Esporte e Lazer e dá outras
providências”. 3) Parecer da CLJR
referente ao Projeto de Lei que “altera
os anexos de Metas Fiscais da Lei de
Diretrizes para a elaboração da Lei
Orçamentária do exercício financeiro
de 2013”. 4) Parecer da CLJR referente
ao Projeto de Lei que “dispõe sobre a
Readequação do Plano Plurianual do
Município de Ubá para o Quadriênio
2012/2013”. Os quatro Projetos
receberam parecer favorável da
Comissão de Legislação, Justiça e
Redação Final. Passa-se à leitura de
proposições dos Srs. Vereadores:
Vereador Antero Gomes de Aguiar 1)
Indicação 238/12, ao Prefeito,
solicitando asfaltamento da Rua 8 de
Março, Bairro São Domingos. 2)
Requerimento 253/12, ao Prefeito,
solicitando asfaltamento da Rua Maria
Aparecida Castanon Bravo, Bairro
Oséas Maranhão. Reitera Indicação
271/09, do Vereador Dalmo José
Coelho. 3) Requerimento 252/12, ao
Prefeito, solicitando calçamento no
final da Avenida Brasil até o escadão
Augustinho Barbosa, Bairro Waldemar
de Castro. Reitera Indicação 043/10.
Vereador Carlos da Silva Rufato 1)
Moção de Pesar 126/12, aos familiares
e amigos do Sr. Hélio Sodré, ocorrido
em 07/10. 2) Indicação 239/12,
instalação de faixa pedestre na Av. Gov.
Valadares, próximo ao Bar do Ari.
Vereador Luiz Alberto Gravina 1)
Moção de Pesar 127/12, aos familiares
e amigos do Sr. José Vicente de
Oliveira, ocorrido em 06/10, pai do
servidor Márcio Antônio de Oliveira.
Ve r e a d o r Vi n i c i u s S a m ô r 1 )
Representação 052/12, à Copasa,
quanto ao abastecimento insuficiente
de água na cidade. 2) Representação
053/12, envio de correspondência ao
Secretário Estadual de Defesa Social,
Rômulo de Carvalho Ferraz, para
liberação de recursos ao município
p a r a i n s t a l a ç ã o d e
videomonitoramento (Programa Olho
Vivo). 3) Representação 054/12, envio
de correspondência aos deputados
federais votados na região ubaense
para liberação de verba de emenda
parlamentar, referente ao Pronasci –
Programa Nacional de Segurança
Pública com Cidadania, com recursos
para o ano de 2013. . Passa-se à Ordem
do Dia: Discussão e votação final da
seguinte matéria: 1) Projeto de Lei nº
037/12 que “Altera dispositivos da Lei
Municipal nº 2.683, de 08 de outubro
de 1996, que dispõe sobre a criação e
funcionamento de cemitérios no
Município de Ubá”. O Projeto foi
aprovado por unanimidade (9
votos).Todas as proposições foram
aprovadas por
unanimidade dos
presentes (9 votos). O vereador
Vinícius Samôr pede autorização para
participar e representar a Câmara
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Municipal no 11º Festival Lixo e
Cidadania. O vereador é autorizado
pelo plenário. A Srª. Presidente
agradece a presença de todos e declara
encerrada esta sessão.
Resumo da Ata nº 179, da Sessão
Ordinária da Câmara Municipal de
Ubá, realizada no dia 22 de outubro
de 2012. Presentes todos os senhores
vereadores. Aprovação da Ata nº. 178.
Em seguida leitura do Protocolo:
leitura das correspondências recebidas.
Passa-se à leitura de proposições dos
Srs. Vereadores: Vereador Carlos
Rufato: 1) Indicação n.º 240/12 ao
Prefeito, para instalar faixa de
pedestres à Rua Coronel Júlio Soares,
em frente ao número 173 e também
placas para embarque e desembarque
de pessoas com deficiências físicas. 2)
Indicação nº 242/11, ao Prefeito, o
corte de 2 árvores da Rua Antônio
Miquelito, Bairro Santa Bernadete. 3)
Requerimento nº 256/12: ao Gerente
Distrital da Copasa, para comparecer a
esta Casa, no intuito de tratar sobre
abastecimento de água em toda a
cidade. Vereador Dalmo José: 1)
Indicação nº 241/12: Ao Prefeito, sobre
a instalação em diversos pontos da
cidade de banheiros públicos para uso
dos varredores de ruas. 2)
Requerimento nº 254/12: Ao Prefeito
de Ubá, sobre reforma da ponte que dá
acesso à Pedra Redonda (reiteração
parcial da Indicação nº 185/2009) e
troca da manilha d'água à frente da
cidade ponta, para evitar enchentes no
período chuvoso. 3) Requerimento nº
255/12: Ao Prefeito, para colocação de
redutores de velocidade em diversos
pontos de Ubari, reiterando Indicação
nº 197/2011. 4) Requerimento nº
258/12: Ao Prefeito, para intercessão
junto ao Comandante da
PM/MG,sobre a possibilidade de
criação de um posto policial no distrito
de Ubari. Reitera Representação nº
34/2009. Vereador José Roberto: 1)
Requerimento nº 257/2012 – Ao Sec.
Municipal de Saúde, sobre educação
ambiental à população ubaense. 2)
Representação nº 054/2012 – Ao
Gerente Distrital da Copasa, sobre
abastecimento de água tratada em
Peixoto Filho. Reitera Indicação
121/09, do Vereador Jorge Custódio
Gervásio. 3) Representação 055/12 - à
Juíza Eleitoral da Comarca de Ubá,
verificar a possibilidade de ser
realizado um cadastramento dos
eleitores ubaenses. Vereador Luiz
Alberto Gravina: 1) Moção de
Congratulações e Aplausos nº 132/12 –
Ao lutador Ubaense Eder de Souza –
pela vitória no JF Fight, dia 6/10, pela
categoria peso médio. Vereador a
Rosângela Alfenas: 1) Moção de
Congratulações e Aplausos n.º 129/12
– Aos mesatenistas campeões do 1º
Torneio Aberto de Tênis de Mesa de
2012 (realizado em Rio Pomba), que
trouxeram à cidade 17 importantes
títulos. 2) Moção de Congratulações e
Aplausos n.º 131/12 – Ao mesatenista
Yago Lopes Lamas, por suas
conquistas nos campeonatos que
participa. 3) Moção de Congratulações
e Aplausos n.º 130/12 – Ao mesatenista
Gabriel Bento Calçado, por suas
conquistas nos campeonatos que
participa. 4) Moção de Congratulações
e Aplausos n.º 133/12 – Ao jovem
mesatenista Yuri de Lana Sousa
Soares, por suas conquistas nos
campeonatos que participa. Vereador
Vinícius Samôr de Lacerda 1)
Requerimento nº 259/12, ao Prefeito,
colocação de lixeiras e bancos na área
de lazer da pista de Skate. 2)
Representação nº 134/12, às Bandas
Musicais do Município de Ubá,
informando sobre o programa que o
Governo do Estado de Minas Gerais
está lançando através do Edital 2012
“Bandas de Minas”, voltado para a
preservação e manutenção das bandas
civis de música do nosso Estado. As
inscrições podem ser feitas entre os
dias 06 de outubro e 22 de novembro.
Passa-se à Ordem do Dia: Primeira
discussão e votação das seguintes
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matérias: 1) Projeto de Decreto
Legislativo nº 03/12 que “Aprova as
Contas do Município de Ubá, referente
o exercício de 2006”. 2) Projeto de Lei
nº 039/12 que “Autoriza a abertura de
Créditos Especiais no valor de R$
162.300,00 junto ao Orçamento
Municipal de 2012 para realização de
despesas correntes no âmbito da
Secretaria Municipal de Cultura,
Esporte e Lazer e dá outras
providências”. Os dois Projetos foram
aprovados por unanimidade (9 votos).
3) Projeto de Lei nº 043/12 que “Altera
os Anexos de Metas Fiscais da Lei de
Diretrizes para a elaboração da Lei
Orçamentária do exercício financeiro
de 2013”. 4) Projeto de Lei nº 044/12
que “Dispõe sobre a Readequação do
Plano Plurianual do Município de Ubá
para o Quadriênio 2012/2013”. O
vereador Maurício Valadão pediu vista
aos dois Projetos. Todas as proposições
foram aprovadas por unanimidade dos
presentes (9 votos). A Srª. Presidente
agradece a presença de todos e declara
encerrada esta sessão.
Resumo da Ata nº 180, da Sessão
Ordinária da Câmara Municipal de
Ubá, realizada no dia 29 de outubro
de 2012. Presentes todos os senhores
vereadores. Aprovação da Ata nº. 179.
Em seguida leitura do Protocolo:
leitura das correspondências recebidas.
Passa-se à leitura de proposições dos
Srs. Vereadores: Vereador Antero
Gomes de Aguiar: 1) Indicação nº
244/2012: “ao Prefeito, solicitando o
asfaltamento da Rua Angelino
Teixeira, no Bairro Universitário, em
frente ao Residencial Cidade Carinho.”
Vereador Carlos Rufato: 1) Indicação
nº 243/2012: “ao Prefeito, para que este
determine ao órgão competente a
retirada de equinos das vias urbanas da
cidade, principalmente dos animais
soltos no bairro Paulino Fernandes e na
avenida de mesmo nome, e também em
outras localidades”. Vereador Jorge
Custódio Gervásio: 1) Moção de
Aplausos nº 135/2012: agradecendo o
trabalho dedicado do Comandante da
35ª Cia de PMMG, Tenente PM Maury
Arthur da Silva, pelos munícipes de
Ubá. 2) Moção de Aplausos 136/2012:
agradecendo do Exmo. Sr. Dr. Nilo
Marques Martins Júnior, Juiz de
Direito da cidade, pelo exercício
eficiente de combate à criminalidade
da nossa cidade. Vereador Vinicius
Samôr Lacerda: 1) Representação nº
056/2012: “ao Presidente da Comissão
de Segurança Pública da ALEMG,
João Leite,com o objetivo de ampliar
urgentemente o efetivo policial do 21º
BPMMG, para coibir os delitos no
município de Ubá.” 2) Requerimento
nº 260/2012 – “Ao Prefeito de Ubá,
solicitando-lhe empenho numa
parceria com a cadeia pública de Ubá e
o P. Judiciário, para a construção de
uma cela que abrigue menores
infratores”. Passa-se à Ordem do Dia:
Discussão e votação final da seguinte
matéria: 1) Projeto de Decreto
Legislativo nº 03/12 que “Aprova as
Contas do Município de Ubá, referente
o exercício de 2006”. 2) Projeto de Lei
nº 039/12 que “Autoriza a abertura de
Créditos Especiais no valor de R$
162.300,00 junto ao Orçamento
Municipal de 2012 para realização de
despesas correntes no âmbito da
Secretaria Municipal de Cultura,
Esporte e Lazer e dá outras
providências”. Os dois Projetos foram
aprovados por unanimidade (9 votos).
Primeira discussão e votação das
seguintes matérias: 1) Projeto de Lei nº
043/12 que “Altera os Anexos de
Metas Fiscais da Lei de Diretrizes para
a elaboração da Lei Orçamentária do
exercício financeiro de 2013”. A
matéria encontrava-se com vista
concedida ao vereador Maurício
Valadão que, baseado na Lei de
Responsabilidade Fiscal, solicita a
realização de audiência pública, com a
participação do Secretário Municipal
de Planejamento, antes que o projeto de
lei em questão seja levado a votação.
Ele estende o pedido ao Projeto de Lei
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nº 044/12, que também será colocado
em votação. O vereador Vinícius
Samôr explica que como os Projetos
043/12 e 044/12 tratam-se de uma
emenda, eles não precisam
necessariamente passar por uma
audiência pública. O vereador
Maurício Valadão retira o pedido. O
Projeto foi aprovado por unanimidade
(9 votos). 2) Projeto de Lei nº 044/12
que “Dispõe sobre a Readequação do
Plano Plurianual do Município de Ubá
para o Quadriênio 2010/2013”. A
matéria encontrava-se com vista
concedida ao vereador Maurício
Valadão que devolve a matéria para
votação. O Projeto foi aprovado por
unanimidade (9 votos). Todas as
proposições foram aprovadas por
unanimidade (9 votos). O vereador
Vinícius Samôr fala sobre a sua
participação no 11º Festival Lixo e
Cidadania. Ele fala também que no
próximo ano será aprovado o PPAG
(Plano Plurianual de Ação
Governamental) de 2014 a 2017 e
sugere que seja montada uma
Comissão de participação popular na
Câmara Municipal para revisar esta lei
antes que seja colocada em votação.
Ele destaca o convite que chegou,
informando que haverá uma audiência
pública para tratar sobre a revisão do
PPAG do Estado de Minas Gerais, e
pede que o maior número possível de
vereadores possa participar. A Srª.
Presidente agradece a presença de
todos e declara encerrada esta sessão.
Resumo da Ata nº 181, da Sessão
Ordinária da Câmara Municipal de
Ubá, realizada no dia 05 de
novembro de 2012. Presentes todos os
senhores vereadores. Aprovação da
Ata nº 180. 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 concessão do Título de
Cidadania Honorária de Ubá ao Pastor
Cláudio Ermelindo da Silva”. 2)
Parecer da CLJR referente ao Projeto
de Lei que “dispõe sobre a concessão
do Título de Cidadania Honorária de
Ubá ao Senhor João Vaz da Rocha”. 3)
Parecer da CLJR referente ao Projeto
de Lei que “dispõe sobre a concessão
do Título de Cidadania Honorária de
Ubá ao Senhor Márcio José dos
Santos”. 4) Parecer da CLJR referente
ao Projeto de Lei que “dispõe sobre a
concessão do Título de Cidadania
Honorária de Ubá ao Padre Carlos
Roberto Moreira de Oliveira”. 5)
Parecer da CLJR referente ao Projeto
de Lei que “dispõe sobre a concessão
do Título de Cidadania Honorária de
Ubá ao Senhor Carlos Alberto Rigoni”.
6) Parecer da CLJR referente ao
Projeto de Lei que “dispõe sobre a
concessão da Comenda Ary Barroso a
Senhora Maria Aparecida Mattos
Amato”. 7) Parecer da CLJR referente
ao Projeto de Lei que “dispõe sobre a
concessão da Comenda Ary Barroso ao
Senhor Carlos Eduardo dos Santos
Galvão Bueno”. 8) Parecer da CLJR
referente ao Projeto de Lei que “dispõe
sobre a concessão da Comenda Ary
Barroso a Senhora Francisca David
Perpétuo”.
Todos os Projetos
receberam parecer favorável da
Comissão de Legislação, Justiça e
Redação Final. Passa-se à leitura de
proposições dos Srs. Vereadores:
Vereador Carlos Rufato: 1) Indicação
245/12, ao Prefeito, solicitando
calçamento da Rua Luiz Sperandio,
Bairro Mangueira Rural. 2)
Representação nº 059/2012: à Copasa,
para que reforce o abastecimento de
água da Rua Jofre Costa Marques, no
Bairro Meu Sonho, aumentando o
montante d'água disponível para uso
dos moradores. Vereador Jorge
Custódio Gervásio: 1) Requerimento
nº 262/12: Ao Prefeito, solicitando-lhe
providenciar estudos técnicos que
viabilizem a extensão do Proformação
e de bolsas de estudos aos servidores da
CMU. Vereadora Rosângela Alfenas 1)
Representação nº 060/12 - ao Prefeito,
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20 de Dezembro de 2012
solicitando à adoção das medidas
previstas na Lei Municipal 2.190, de
23/09/1991, principalmente para
regularizar a posse e a titularidade dos
imóveis dos moradores da Vila do
Distrito de Miragaia, neste Distrito,
reiterando a Indicação nº 180/10, de
sua autoria. Vereador Vinícius Samôr
de Lacerda 1) Representação 060/12 –
à Secretaria Estadual de Cultura,
solicitando a extensão do Programa de
Formação e Capacitação Artística no
interior de Minas, para a micro região
de Ubá. Passa-se à Ordem do Dia:
Discussão e votação final da seguinte
matéria: 1) Projeto de Lei nº 043/12
que “Altera os Anexos de Metas
Fiscais da Lei de Diretrizes para a
elaboração da Lei Orçamentária do
exercício financeiro de 2013”. 2)
Projeto de Lei nº 044/12 que “Dispõe
sobre a Readequação do Plano
Plurianual do Município de Ubá para o
Quadriênio 2010/2013”. Os dois
Projetos foram aprovados por
unanimidade (9 votos). Discussão e
votação única das seguintes matérias:
1) Projeto de Lei nº 038/11 que
“Revoga a Lei Municipal nº 1.493, de
22 de abril de 1982 e dá nova
denominação de Rua Minervina José
Rodrigues a logradouro público desta
cidade”. 2) Projeto de Lei nº 049/12
que “Dispõe sobre a denominação de
Rua Ary da Silva Martins a logradouro
público desta cidade”. 3) Projeto de
Lei nº 040/12 que “Dispõe sobre a
denominação de Rua Ioná Floriano a
logradouro público desta cidade”. 4)
Projeto de Lei nº 041/12 que “Dispõe
sobre a denominação de Rua José
Fernandes (Zé Peixe) a logradouro
público desta cidade”. Os quatro
Projetos foram aprovados por
unanimidade (9 votos). Todas as
proposições foram aprovadas por
unanimidade (9 votos). Foi colocado
em discussão um documento separado
pelo Vereador Carlos Rufato que fala
sobre o problema da falta de água no
município e sobre a necessidade de
que sejam cobrados da Copasa
investimentos nessa área. A Srª.
Presidente agradece a presença de
todos e declara encerrada esta sessão.
Resumo da Ata nº 182, da Sessão
Ordinária da Câmara Municipal de
Ubá, realizada no dia 12 de
novembro de 2012. Presentes todos os
senhores vereadores. Aprovação da
Ata nº. 181. 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 concessão do Título de
Cidadania Honorária de Ubá ao
Senhor Cidinei José Teixeira”. 2)
Parecer da CLJR referente ao Projeto
de Lei que “dispõe sobre a concessão
do Título de Cidadania Honorária de
Ubá ao Professor Arnaldo Ernesto
Pacelli Souza de Castro”. 3) Parecer da
CLJR referente ao Projeto de Lei que
“dispõe sobre a concessão do Título de
Personalidade Ubaense do Ano ao
Desembargador José Altivo Brandão
Teixeira”. 4) Parecer da CLJR
referente ao Projeto de Lei que
“autoriza abertura de crédito especial

no valor de R$204.120,00, 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”. Os quatro
Projetos receberam parecer favorável
da Comissão de Legislação, Justiça e
Redação Final. 5) Parecer da COFTC
referente ao Projeto de Decreto
Legislativo que “aprova as contas do
Município de Ubá, referente ao
exercício de 2003”. O Projeto recebeu
parecer favorável da Comissão
Orçamento, Finanças e Tomada de
Contas. Passa-se à leitura de
proposições dos Srs. Vereadores:
Vereador Carlos Rufato: 1) Moção de
Pesar nº 138/2012: à família do
saudoso amigo, futebolista e
profissional mecânico, Sr. José
Lourenço de Oliveira. 2)
Requerimento nº 263/2012: ao
Prefeito, reiterando a Indicação
031/2012, de sua autoria, solicitando
que seja procedida à intervenção
imediata com obras de contenção e
reparação das águas do rio Ubá, na
comunidade dos Mendes, que, devido
às chuvas, inundou a casa de alguns
moradores, ao lado do terreno de Paulo
Paschoalino. 3) Requerimento nº
264/12: ao Prefeito, quanto ao
calçamento da Rua Alberto Ferreira de
Souza, no Bairro Santa Bernadete,
reiterando Indicações 039/11, 199/11 e
251/11. Vereador Jorge Custódio
Gervásio: 1) Requerimento nº 265/12:
ao Secretário Municipal de
Administração, Sr. Agenor Sereno M.
Neto, para que compareça a esta Casa
de Leis para debater sobre o reajuste
anual dos servidores municipais.
Vereadora Rosângela Alfenas: 1)
Indicação nº 246/2012: ao Prefeito,
pedindo a instalação de um corrimão
na rampa e escada de acesso do velório
municipal, para facilitar a locomoção e
segurança das pessoas idosas; 2)
Indicação nº 247/2012: ao Prefeito,
pedido de asfaltamento da Rua Luiz
Gonzaga, no Bairro Jardim Glória. 3)
Moção de pesar nº 139/2012, pelo
falecimento da Sra. Rosinha
Bonizzato Honorato. 4) Projeto de Lei
nº 58/2012 – Concessão da Comenda
Ary Barroso à Sra. Mônica Barletta.
Passa-se à Ordem do Dia: Discussão e
votação única das seguintes matérias:
1) Projeto de Lei nº 010/12 que
“Dispõe sobre a concessão do Título
de Cidadania Honorária de Ubá, ao
Padre Carlos Roberto Moreira de
Oliveira”; 2) Projeto de Lei nº 027/12
que “Dispõe sobre a concessão do
Título de Cidadania Honorária de Ubá,
ao Senhor Carlos Alberto Rigoni”; 3)
Projeto de Lei nº 038/12 que “Dispõe
sobre a concessão do Título de
Cidadania Honorária de Ubá, ao
Senhor Marcio José dos Santos”; 4)
Projeto de Lei nº 048/12 que “Dispõe
sobre a concessão do Título de
Cidadania Honorária de Ubá, ao
Pastor Cláudio Ermelindo da Silva”;
5) Projeto de Lei nº 050/12 que
“Dispõe sobre a concessão do Título
de Cidadania Honorária de Ubá, ao
Senhor João Vaz da Rocha”; 6) Projeto
de Lei nº 026/12 que “Dispõe sobre a

Atas
concessão da Comenda Ary Barroso, a
Senhora Maria Aparecida Mattos
Amato”; 7) Projeto de Lei nº 047/12
que “Dispõe sobre a concessão da
Comenda Ary Barroso, a Senhora
Francisca David Perpétuo”; 8) Projeto
de Lei nº 042/12 que “Dispõe sobre a
concessão da Comenda Ary Barroso,
ao Senhor Carlos Eduardo dos Santos
Galvão Bueno”. Todos os Projetos
foram aprovados por unanimidade (9
votos). Todas as proposições foram
aprovadas por
unanimidade dos
presentes (9 votos). A Srª. Presidente
agradece a presença de todos e declara
encerrada esta sessão.
Resumo da Ata nº 183, da Sessão
Ordinária da Câmara Municipal de
Ubá, realizada no dia 19 de
novembro de 2012. Presentes todos os
senhores vereadores. Aprovação das
Ata nº. 182. 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 concessão da
Comenda Ary Barroso ao Tenente
Coronel PM Reginaldo Francisco”. 2)
Parecer da CLJR referente ao Projeto
de Lei que “Dispõe sobre a concessão
da Comenda Ary Barroso ao Senhor
Claudionor de Andrade”. 3) Parecer da
CLJR referente ao Projeto de Lei que
“Dispõe sobre a concessão da
Comenda Ary Barroso a Dra. Mônica
da Silva Barletta”. 4) Parecer da CLJR
referente ao Projeto de Lei que
“Dispõe sobre a concessão de Título de
Cidadania Honorária de Ubá a
Senhora Divina Alves Costa Silva”.
Os quatro Projetos receberam parecer
favorável da Comissão de Legislação,
Justiça e Redação Final. Passa-se à
leitura de proposições dos Srs.
Vereadores: Vereador Maurício
Valadão Reimão de Melo: 1)
Requerimento nº 266/2012: ao
Prefeito, solicitando o recapeamento
asfáltico da Av. Manoel Lourenço de
Azevedo, na região de Peixoto Filho.
Reitera a Indicação 201/2012. 2)
Indicação nº 248/2012: Ao Prefeito,
solicitando-lhe maior apoio para o
esporte na nossa cidade. Passa-se à
Ordem do Dia: Primeira discussão e
votação das seguintes matérias: 1)
Projeto de Lei nº 054/12 que “Autoriza
abertura de Crédito Especial no valor
de R$ 204.120,00 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 vereador Vinícius
Samôr apresentou um substitutivo ao
projeto, incluindo R$138.000,00, para
a inclusão do Programa de Acesso da
Melhoria e da Qualidade ao Projeto de
Lei nº 054/12. Projeto Substitutivo:
Projeto Substitutivo ao Projeto de Lei
nº 054/12 que “Autoriza abertura de
Crédito Especial no valor de R$
342.120,00 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 Substitutivo
foi aprovado por unanimidade (9

votos). 2) Projeto de Decreto
Legislativo nº 04/12 que “Aprova as
Contas do Município de Ubá, referente
o exercício de 2003”. O Projeto foi
aprovado por unanimidade (9 votos).
Discussão e votação única das
seguintes matérias: 1) Projeto de Lei nº
052/12 que “Dispõe sobre a concessão
do Título de Cidadania Honorária de
Ubá, ao Professor Arnaldo Ernesto
Pacelli Souza de Castro”. 2) Projeto de
Lei nº 051/12 que “Dispõe sobre a
concessão do Título de Cidadania
Honorária de Ubá, ao Senhor Cidinei
José Teixeira”. 3) Projeto de Lei nº
053/12 que “Dispõe sobre a concessão
do Título de Personalidade Ubaense
do Ano ao Desembargador José Altivo
Brandão Teixeira”. Os Projetos foram
aprovados 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 184, da Sessão
Extraordinária da Câmara
Municipal de Ubá, realizada no dia
19 de novembro de 2012. Presentes
todos os senhores vereadores. Passa-se
à Ordem do Dia: Discussão e votação
final da seguinte matéria: 1) Projeto
Substitutivo ao Projeto de Lei nº
054/12 que “Autoriza abertura de
Crédito Especial no valor de R$
342.120,00 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 Substitutivo
foi aprovado por unanimidade (9
votos). A Srª. Presidente agradece a
presença de todos e declara encerrada
esta sessão.
Resumo da Ata nº 185, da Sessão
Ordinária da Câmara Municipal de
Ubá, realizada no dia 25 de
novembro de 2012. Presentes todos os
senhores vereadores. Aprovação das
Atas nºs. 183 e 184. 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
“declara de Utilidade Pública
Municipal o Instituto FAGOC de
Educação e Cultura, com sede nesta
cidade”. O Projeto recebeu parecer
favorável da Comissão de Legislação,
Justiça e Redação Final. Passa-se à
leitura de proposições dos Srs.
Vereadores: Vereador Carlos Rufato1)
Requerimento 270/2012: ao Prefeito,
solicitando colocação de quebra molas
na Av. Mauri Martins de Oliveira, no
Bairro Santa Bernadete. Reitera
Indicação nº195/2011, do Pastor
Darci. 2) Requerimento 271/12 ao
Prefeito e ao Secretário Municipal de
Obras e Serviços Urbanos, acerca da
observância do contido nos artigos 47,
48 da Lei Complementar nº 099/2008,
que instituiu o Plano Diretor do
Município de Ubá, notadamente em
relação aos procedimentos de
fiscalização afetos à abertura de novos
loteamentos no município e a
observância de taxas de
permeabilidade mínima, em virtude da
proximidade de mais um período das

águas em nossa cidade e região.
Vereador Jorge Custódio Gervásio: 1)
Indicação 249/2012: ao Prefeito, para
realizar a operação tapa buracos na
comunidade de Peixoto Filho, e entre a
Rod. Ubá-Tocantins até a Colônia
Padre Damião. Vereador José Roberto
Filgueiras: 1) Indicação 251/2012: ao
Prefeito, para podar todas as árvores da
Rua Amadeu José Schiavon, no B.
Schiavon. Vereador Luiz Alberto
Gravina: 1) Requerimento 268/2012: à
Mesa Diretora, para apresentação de
PL concedendo reajuste salarial aos
servidores desta Casa de Leis no
percentual de 15%, a partir de janeiro
de 2013. 1) Moção de Congratulações
e Aplausos 140/2012: ao Provedor do
Asilo São Vicente de Paulo, Sr. Celso
Siqueira de Magalhães. Vereador
Maurício Valadão: 1) Representação
059/12: convite à Diretora da
EMUHBES – Empresa Municipal de
Habitação e Bem Estar Social, para
esclarecimentos de fatos ocorridos
com os moradores do Conjunto
Habitacional Cidade Carinho,
construído de acordo com o Programa
Minha Casa, Minha Vida, do Governo
Federal. Vereadora Rosângela Alfenas
1) Indicação 250/2012: ao Prefeito,
para reformara quadra de esportes do
Cibraci, a pedido dos moradores.
Vereador Vinícius Samôr: 1)
Representação 057/2012: envio de
correspondências à Associação Mãe
da Divina Misericórdia, DEJUB,
Projeto Despertar, Comunidade
Rainha da Paz, Projeto Ricardinho e
mais grupos, informando a abertura de
inscrição de cursos para profissionais e
voluntários de comunidades
terapêuticas relacionados ao uso de
drogas. 2) Representação 058/2012: às
entidades sociais e associações de
moradores da cidade, sobre o Plano de
Prevenção à violência contra a
juventude negra. 3) Requerimento
269/2012: ao Prefeito, para
reestabelecer a energia dos postes da
pista de skate no bairro Caxangá.
Passa-se à Ordem do Dia: Discussão e
votação final da seguinte matéria: 1)
Projeto de Decreto Legislativo nº
04/12 que “Aprova as Contas do
Município de Ubá, referente o
exercício de 2003”. O Projeto foi
aprovado por unanimidade (9 votos).
Discussão e votação única das
seguintes matérias: 1) Projeto de Lei nº
057/12 que “Dispõe sobre a concessão
do Título de Cidadania Honorária de
Ubá, a Senhora Divina Alves Costa
Silva”. 2) Projeto de Lei nº 055/12 que
“Dispõe sobre a concessão da
Comenda Ary Barroso, ao Tenente
Coronel PM. Reginaldo Francisco”. 3)
Projeto de Lei nº 056/12 que “Dispõe
sobre a concessão da Comenda Ary
Barroso, ao Senhor Claudionor
Andrade”. 4) Projeto de Lei nº 058/12
que “Dispõe sobre a concessão da
Comenda Ary Barroso, a Dra. Mônica
da Silva Barletta”. Os projetos foram
aprovados 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.

