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Conselheiros Tutelares se inscreveram para a primeira sessão popular deste ano 
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Em abr i l  os v er eador es 
aprovaram, dentre outros, o 
Projeto de Lei Complementar nº 
02/13, que “ Dispõe sobre a 
Função Pública no âmbito da 
A dmi ni st ração D i reta do 
Município de Ubá para atender ao 
Programa Saúde da Família”. 
O Projeto foi proposto pelo 
Executivo com o objetivo de 
operacional i zar, dentro das 
normas do Sistema Único de 
Saúde, a execução do Programa 
Saúde da Família – PSF –, 
programa descentralizado na área 
da saúde pública, firmado através 
de convênio de adesão com o 
Governo Federal. 
Atualmente, o PSF é definido 
como Estratégia Saúde da Família 
(ESF), ao invés de programa, visto 
que o termo “programa” aponta 
para uma atividade com início, 
desenvolvimento e finalização. O 
PSF é uma estratégi a de 
reorganização da atenção primária 
e não prevê um prazo para 
finalizar esta reorganização.
Até então o município de Ubá está 
operacionalizando a Estratégia 
Saúde da Família (ESF) ou PSF 
através de equipes contratadas por 
r eg i me m i st o  –  car gos 
comi ssi onados e ef et i vos. 
Todavia, é necessário dar novo 
formato à contratação e é o que se 
propôs.

Vereadores solicitam 
obr as e melhorias par a 

comunidades rur ais
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Vereador a sugere emissão de 
guias municipais pela internet 

Vereador recebe informações
sobre reforma no 

Cemitério Municipal

No dia 03/04 a Câmara de Ubá Conselheiros Tutelares passou do, que acontecerá na mesma 
data em todo o Brasil, a cada realizou a sessão extraordinária de três para quatro anos. Foram 
quatro anos.mensal  para parti cipação estabelecidos parâmetros para 

popular e a Conselheira Tutelar um processo de escolha unifica-
M ari a A l bi na de Castro 
Teixeira se inscreveu para tratar 
das alterações advindas da Lei 
Federal nº 12.696/12, que altera 
os artigos 132, 134, 135 e 139 
da Lei nº 8.069/90 (Estatuto da 
Criança e do Adolescente – 
ECA). A explanação sobre o 
tema foi feita pelo Advogado 
Igor Feital. Em março, o 
C o n s e l h o  j á  h a v i a  
encami nhado à Câmara 
documento sobre o assunto.
Após a sanção da supracitada 
Lei Federal, que alterou o ECA, 
o período de mandato dos 

As votações aconteceram nos dias 1º e 08 de abril e o Projeto foi aprovado por unanimidade, com emenda apresentada pelo vereador Dr . Valadão  

 
  

   

Legislat ivo aprova novo formato de 
contratação de médicos da ESF

 

Câmar a realiza sessão extr aordinária
 par a part icipação popular

Limpeza urbana está 
na pauta da Câmar a
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Através da Indicação nº 220/13 a 
vereadora Rosângela Alfenas 
(PSDB) (foto), Presidente da 
Câmara, solicitou ao Executivo a 
adoção das medidas necessárias 
para a implantação do serviço de 
emissão de guias dos impostos 
municipais e certidão negativa 
de débitos pela Internet, a 
exemplo do que já ocorre em 
diversos municípios mineiros e 
brasileiros, inclusive em nossa 
região.
Rosângela Alfenas destacou que 
a uti l ização do mecanismo 
virtual facilita as ações do 
contribuinte e da administração 
na emi ssão de gui as de 
recol hi mento de t r i butos 
(principalmente IPTU e ISSQN) 
e também na emissão de CDN 
Municipal (Certidão Negativa 
de Débitos). Tal mecanismo não Documentos Fiscais através da documentos serão expedidos 
está sendo dev i damente Rede Mundial de Computadores g r at u i t am en t e no  si t e 
aprovei tado em Ubá, cuja e dá outras providências. Ele www.uba.mg.gov.br e que o 
Prefeitura possui um portal na prevê, em seu artigo 1º, que a si stema eletrôni co deverá 
Internet já bastante acessado Secretaria Municipal de Fazenda permi ti r aos contribuintes 
pelos cidadãos. providenciará para que estejam também o acesso para download 
Em sua proposição, a vereadora disponíveis aos contribuintes à Legislação municipal vigente, 
explicou, ainda, que o uso dessa para emissão eletrônica via aos processos tributários, bem 
ferramenta foi objeto do Decreto I n t er n et  o s seg u i n t es como aos formulários utilizados 
Municipal 4.571, de 28 de documentos fiscais municipais: pela Secretaria Municipal de 
dezembro de 2006, que Guia do Imposto Sobre Serviços Fazenda. Para util ização do 
estabeleceu prazo de 90 dias para de Qualquer Natureza (ISSQN), si stema, os contr i bui ntes 
o início de seu cumprimento, pelo menos para os contribuintes deverão estar devidamente 
sem que se tenha, até a presente optantes pelo pagamento na cadastrados na supraci tada 
data, sido efetivado. modalidade mensal; segunda via Secretaria.
O Decreto ao qual a Presidente da Guia do imposto Predial e A indicação da Presidente da 
se referiu regula a implantação Territorial Urbano (IPTU); e Câmara foi  aprovada por 
do SPM NET – Sistema de Certidão Negativa de Débito. unanimidade no dia 29/04 e sua 
Serviços Públicos Municipais na Prevê, ainda, entre outras sol ici tação encaminhada ao 
Internet, para emissão de disposições, que tais Prefeito.

No mês de abril a Prefeitura l i ci tação específ i ca para a 
respondeu ao questionamento do realização da obra.  Junto ao 
vereador Oswaldinho Salgado ofício da Prefeitura foi anexada 
(PV) (foto) quanto às obras de Comunicação Interna assinada 
reforma da Capela do Cemitério pelo Supervisor de Seção de 
Municipal. Em fevereiro, através Velório e Cemitério Municipal de 
do requerimento nº 08/13, Ubá e Distritos, Wagner de 
Oswaldinho Salgado solicitou Carvalho, que informa sobre os 
informações sobre o processo materiais gastos na reforma e sua 
licitatório e o Contrato para a origem, como segue: cem metros 
execução de tais obras. de cerâmica, doados por Eduardo 
O Gabinete do Prefeito informou Gomes Soares; dez bancos 
que as obras foram totalmente adquiridos através de licitação; 
realizadas pelos servidores que tintas para pintura das paredes e 
compõem a equ i pe de bancos são sobras da pintura da 
manutenção da Secretaria de capela interna do Cemitério, de 
Obras e que os materiais 2011; os tripés onde são apoiadas 
aplicados são itens de estoque do as urnas já existiam no Cemitério; 
almoxarifado, destinados a obras a pedra mármore, os apagadores, 
de manutenção dos imóveis da tomadas e tampas cegas foram 
Prefeitura. Portanto, não houve doados pelo Supervisor Wagner. 

O Poder Executivo encaminhou Cebola, no Centro. O edil nas vias de circulação e em 
ofício à Câmara no final de abril justificou o pedido por tratar-se decorrência do grande número 
informando que a solicitação d e  r e i v i n d i c aç ão  d e  de veículos na área central e 
contida na Indicação nº 168/13, comerciantes e moradores do f a l t a  d e  v a g a s  d e  
de autoria do vereador Pastor local, que tem tido toldos, estacionamento onde estão 
Darci  (PSC)  ( f o t o )  f oi  painéis e letreiros danificados localizadas as escolas é que os 
encaminhada à Secretaria const ant ement e com a pais de alunos acabam por 
Municipal de Obras e Serviços passagem de caminhões e realizar paradas irregulares para 
Urbanos para que sej am ônibus por aquela rua. deixar ou apanhar seus filhos na 
incluídas na sua programação. Outra solicitação do vereador escola. E sugeri u que o 

Pastor Darci foi respondida pela L egi sl at i v o i ndi que ao 
Polícia Militar em 22/04. Ele Executivo que destine e sinalize 
pediu mais fiscalização quanto no mínimo duas vagas para 
às filas duplas de veículos que embarque e desembarque de 
são formadas em frente às estudantes em frente á cada 
escol as em determi nados escol a,  em especi al  as 
horários. O 21º BPM/35ª CPM localizadas no Centro.
encaminhou ofício à Câmara Uma semana antes, durante a 
ressaltando que tal conduta de reunião ordinária do dia 15/04, o 
estacionamento é inf ração vereador Samuel Gazolla (PT) 
grave, com penalidade de multa apresentou a Indicação nº 
e se necessário remoção do 198/13, pela qual sugeriu ao 

Em 08/ 04,  o v er eador  veículo, e que a Polícia Militar prefeito a alteração das áreas de 
apresentou a referida indicação estará direcionando ações de “faixa azul” em frente às escolas 
sol ici tando a proibição do f iscalização para coibir tal nos horários de entrada e saída 
tráfego de veículos pesados na prática de infração. dos alunos, principalmente na 
Rua Major Lázaro Gomes, mais Além disso, a PM destacou que a região central, também para 
conhecida como Beco da cidade de Ubá tem deficiência coibir as filas duplas.

Melhorias no trânsito do centro da cidade 
motivam proposições de vereadores

Vereador recebe informações sobre 
reforma no Cemitério Municipal

Vereador a sugere emissão de 
guias municipais pela internet
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Destaque

Legislat ivo aprova novo formato de 
contratação de médicos da ESF  

 
Em abri l  os vereadores dias, bem como seus locais e enfatizando que os médicos 
aprovaram, dentre outros, o horários de trabalho.”  A devem ter responsabilidade com 
Projeto de Lei Complementar Emenda foi aprovada por seus horários e, caso contrário, 
nº 02/13, que “Dispõe sobre a unanimidade. deve haver punição.
Função Pública no âmbito da Em discussão sobre a matéria, Atualmente, o PSF é definido 
Administração Di reta do Dr. Valadão disse ter achado como Estratégia Saúde da 
Município de Ubá para atender razoável a proposta do Prefeito, Família (ESF), ao invés de 
ao Programa Saúde da pois antes os médicos do PSF programa, visto que o termo 
Família”. tinham cargos comissionados e “programa” aponta para uma 
O Projeto foi proposto pelo com o advento desta nova at i v i d ad e c o m  i n í c i o ,  
Executivo com o objetivo de legislação os mesmos serão desenvolvimento e finalização. 
operacionalizar, dentro das admi t i dos por  processo O PSF é uma estratégia de 
normas do Sistema Único de reorgani zação da atenção seletivo, tratando-se, portanto, 
Saúde,  a execução do primária e não prevê um prazo de um avanço. 
Programa Saúde da Família – para finalizar esta reorganização.O vereador Samuel Gazolla 
P S F  – ,  p r o g r a m a  O Projeto de Lei Complementar (PT), líder do governo na 
descentralizado na área da nº 02/13 foi aprovado por Câmara, elogiou Dr. Valadão 
saúde pública, firmado através unanimidade em dupla votação, pela apresentação da emenda, 
de convênio de adesão com o contratação será efetivada de resultados estabelecidas nos dias 1º e 8 de abril.por entender ser a mesma 
Governo Federal. Até então o mediante processo seletivo e pelo Executivo Municipal; o salutar para o processo. Os 
muni cípi o de Ubá está será temporár i a.  Estão valor mensal da gratificação, vereadores Jorge Gervásio 
operacional i zando o PSF previstas 21 vagas, com carga observado o limite máximo (PV), Rafael Faeda (PP) e 
através de equipes contratadas horária semanal de 40 horas, fixado, será proporcional ao Pastor Darci (PSC) deixaram 
por regime misto – cargos sendo 8 horas diárias. cumpri mento das metas registradas suas preocupações 
comissionados e efetivos. O vencimento mensal é de R$ estabelecidas”, diz o anexo. quanto ao cumprimento da 
Todavia, é necessário dar novo 6.400,00 e “sobre este valor O vereador Dr. Valadão (PTB) carga horária de trabalho pelos 
formato à contratação e é o que incidirá gratificação de até 25% apresentou Emenda ao Projeto, médicos, ressaltando que a 
se propôs. a ser concedida de acordo com acrescentando a ele um artigo: Câmara tem o dever de 
A nova legislação tem como as nor mas f i x adas no “ A rt . 15 - Os médi cos fiscalizar e cobrar deles suas 
um dos anexos o Quadro de regulamento, a qual terá como contratados, os exonerados e responsabi l i dades neste 
Vagas, Jornada, Vencimentos e f u n d am en t o  f át i c o  o  seus substitutos terão seus sentido. 
Requisitos Básicos para a cumprimento de metas de nomes enviados à Câmara O vereador Carlos Rufato 
função de Médico do PSF, cuja atendimento, de desempenho e Municipal no prazo de 07 (sete) (PSDB) f oi  mai s al ém, 

Limpeza urbana está na pauta da Câmar a

pedido dos moradores. No dia pelo vereador Rafael Faeda em logradouros situados no Bairro 
15/04, Rafael Faeda sugeriu ao 29/04. Ele pediu à Prefeitura a São João.
Prefei to que noti f ique os notificação do proprietário de O vereador Carlos Rufato 
proprietários dos lotes da um lote na Rua Vereador José (PSDB) (2), por sua vez, 
Avenida Jesus Brandão, Bairro Albino, Bairro Vila Flanel, para sol i ci tou ao Pref ei to na 
San Rafael para que capinem e que capine e limpe deu imóvel, Indicação nº 192/13, a capina 
limpem seus imóveis, que estão pois este está sendo usado como geral de todos os lotes e ruas do 
com o mato muito alto. depósito de lixo. Solicitou Bairro Santa Bernadete, a 
Já em 22/04, Faeda apresentou também a limpeza da calçada pedido da comunidade. Rufato 
a I ndi cação nº 213/13 da Rua Francisco da Costa também pediu a limpeza e 
solicitando que a Prefeitura Barros, e a capina e instalação capina da Rua Lenir Guizilini 
f iscalize um “ ferro velho”  de rede de captação de águas de Andrade, Bairro Coparma, 
abandonado, na Rua Ouro pluviais na Travessa Messias bem como o calçamento ou 
Preto, Bairro Santa Luzia. Beline (Escadão), ambos os asfaltamento da parte alta desta 
Segundo o vereador, a rua.
Vigilância Sanitária informou 
que realmente o local ainda não 
foi visitado e fiscalizado. No 
mesmo dia, pela indicação 
211/13, Faeda pedi u ao 
Executivo a limpeza e capina de 
toda a extensão da Rua Ouro 
Preto, que dá acesso ao 
Cemitério Memorial das Rosas 

Durante o mês de abril, várias delas tem como autor o e a algumas fábricas, e se tornou 
proposi ções sol i ci tando vereador Rafael Faeda (PP) (1). lugar propício ao aparecimento 
limpeza de ruas e áreas abertas Em 01/04, Faeda solicitou a de mosquitos transmissores da 
foram apresentadas pelos capina do trecho compreendido dengue.
vereadores e encaminhadas ao entre a Ponte da Rua São José e Outras três proposições sobre o 
Poder Executivo. A maioria a Avenida Cristiano Roças, a assunto foram apresentadas 

O autor da emenda, vereador 
Maurício V aladão Reimão de Melo

O Projeto foi aprovado por unanimidade nos dias 1º  e 08/04 

Preocupados sobretudo com os muitos casos de dengue  em Ubá,  vereadores querem cidade mais limpa

1
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De autoria do vereador 
Vinícius Samôr (PT), o 
Requerimento nº 55/13, de 
29/04, solicitou ao Prefeito 
a real i zação de novo 
convênio para oportunizar 
que detentos do presídio 
local trabalhem em serviços 
muni ci pai s.  V i ní ci us 
expl icou que, além de 
est i mul ar empresas a 
também contratar detentos e 
ex-detentos, o convênio 
contribui para a reinserção e 
a recuperação deles.
O vereador  sol i ci tou 
também agi l i dade na 
construção do anexo à 
cadeia, com instalação de 
celas para os detentos que 
irão trabalhar, separando-os 
demais para sua melhor 
recuperação, e de celas para 
menores infratores, ação 
esta para ameni zar o 
sentimento de impunidade 
que envolve infrações por 
estes praticadas.
A proposição foi assinada 
por todos os vereadores e 
aprovada por unanimidade.

Samuel Gazolla (PT) (5), no do Post o de Saúde da sent i do Ubá-Gui doval , e Pavimentação de 
Requerimento nº 24/13, de Comunidade da Barrinha, a também injunções junto à estr adas rur ais
29/04. Segundo o vereador, há pedido dos moradores. Energisa para instalação de 
muita dificuldade de tráfego no poste com luminárias em alguns 

O Requerimento nº 14/13, de local, sobretudo no período trechos. O mesmo pedido de 
autoria do vereador Célio Botaro chuvoso, o que causa transtornos calçamento foi feito por Rufato 
(DEM) (1), solicitou ao Prefeito aos moradores do distrito. para o Córrego do Santana 1.
a elaboração de Projetos para o A Representação nº 19/13 e as 
asfal tamento das seguintes Indicações nº 217/13 e 219/13 
estradas rurais de Ubá: Estrada f o r am  ap r o v ad as p o r  
de Ubá ao Distrito de Miragaia, unanimidade no dia 29/04.
passando pelo Córrego dos 
Alfenas até o Distrito de Ubari; 
Estrada de acesso à Comunidade 
da Bar r i nha (do t recho 
compreendido entre a Casa de Rei terando a Indicação nº 
Oração, passando pela citada 145/13, de autoria do vereador 
comunidade até as proximidades José Alves Germano (PT) (3), o 
da Pedra Branca; Estrada da vereador Célio Botaro também 
Comunidade de Ubá Pequeno p e d i u  o  e n v i o  d e  
até a Igrejinha 1º de Maio; Em março último, o vereador Dr. correspondência ao Prefeito, no 
Estrada do Córrego Santo Valadão, no Requerimento nº dia 01/04, para providenciar o 
A n ast ác i o ,  d o  t r ec h o  32/13, solicitou informações ao calçamento de todas as ruas da 
compreendido da Vila Moreto, Executivo sobre a situação das Comunidade da Barrinha. 
passando pelo Campo do Treze obras de pavimentação da Ligação /  Quebr a-Coco
de Maio, até a Rodovia Ubá- Estrada que liga Ubá ao Distrito Ubari
Divinésia. de Ubari, já que, conforme o Durante a reunião ordinária do 

edil, o contrato foi assinado com dia 29/04, o vereador Samuel Célio Botaro apresentou em 
o Ministério do Turismo em G az o l l a ap r esen t o u  o  01/04 a Indicação nº 159/13, 
dezembro de 2009, com previsão Requerimento nº 30/13, pelo pela qual solicitou à Prefeitura a 
de término das obras em qual solicitou ao Prefeito que a reforma da caixa d'água do 
setembro de 2012. Secretaria Municipal de Meio Distrito de Ubari, bem como a 
No início de abril, a Prefeitura Ambiente crie um programa de troca da porta da Casa de Bomba 
respondeu ao vereador,  E d u c a ç ã o  A m b i e n t a l  e que sejam verificadas as 
informando que o Contrato para permanente no l ocal  das instalações elétricas do local. A 
pav i mentação pol i édr i ca instalações da Estação de proposição foi aprovada por 
cel ebrado entre a Cai xa Transbordo, local i zada na unanimidade.
Econômi ca Federal  e a Comunidade de L igação / 
Prefeitura de Ubá foi assinado Quebra-Coco. DiamanteCélio Botaro solicitou, ainda, em 2009 e tem vigência até O edil sugeriu que o programa a 

que depois de elaborados os 25/09/13. Em 2011 o projeto ser criado conte com estrutura de Para o Distrito de Diamante de Projetos sejam remetidos à técnico foi aprovado pela Caixa sala e equipamento audiovisual, Ubá foi solicitado pelo vereador Câmara que os encaminhará ao e autorizada a realização do e com parcer i as com a Carlos Rufato (PSDB) (4) o Deputado Federal Lael Varella, processo licitatório que teve A ssoci ação de Catadores envio de correspondência à que se incumbiu de buscar os como vencedora do certame a (Reciclau), insti tuições de Secretaria Estadual de Saúde a recursos necessários para a Empresa JI Construções Ltda. ensino, entre outras entidades, concessão de uma ambulância realização das citadas obras. Esta empresa abandonou a obra para receber professores e para atender a comunidade local. A  p r o p o si ç ão  r e i t er a n o  an o  d e 2 0 1 2 ,  p o r  alunos da rede escolar de Ubá.R u f a t o  i n f o r m o u  n o  parcialmente o Requerimento nº incapacidade de executar o N a pr oposi ção,  Samuel  Requerimento nº 14/13, que tal 32/13, de autoria do vereador Dr. contrato e a Prefeitura destratou enfatizou que a Educação distrito, mais distante da cidade, Valadão (PTB) (2) e f oi  com a mesma. A mbi ent al  par a nossos muitas vezes deixa de oferecer aprovada por unanimidade no Ainda conforme o ofício da estudantes e comunidades em aos seus moradores um dia 29/04. Prefeitura, o projeto técnico foi geral é uma forma importante transporte adequado para O vereador Cél io também reenv i ado para a Cai xa para a manutenção e preservação tratamento de saúde pela sol i ci tou à Pref ei tura a Econômica Federal  para a dos recursos naturais. Leva ausência de uma veículo que conservação da estrada que liga aferição e atualização (projeto também conhecimento crítico sirva exclusivamente à sua os Distritos de Miragaia e Ubari, de engenharia, estrutural , sobre a situação dos resíduos população.pela Serra dos Bernardes, pois, pl ani l has orçamentár i as, sólidos em nossa cidade e pode, 
segundo ele, “ o trecho se cronograma físico financeiro, a partir deste processo, ampliar a 
encon t r a p r at i cament e Córrego do Santanaplantas, etc.). Após análise e coleta seletiva que já é realidade 
intransi tável , mantendo as aprovação do projeto técnico a em Ubá.
pessoas isoladas na localidade”. Duas solicitações foram feitas Caixa irá autorizar a Prefeitura a 
Anexo à Indicação, o edil  pelo vereador Carlos Rufato def lagrar o novo processo 
apresentou um abaixo-assinado para o Povoado de Córrego do licitatório para a execução do 
com mais de cem assinaturas de Santana 2, na Zona Rural de objeto do citado contrato.
moradores locais, justificando a Ubá. Uma é direcionada à 
solicitação. Gerência Distrital da Copasa 

BarrinhaA pavimentação poliédrica e para construção de rede de 
drenagem pluvial em alguns captação de águas na localidade, 

Através da Indicação nº 200/13, trechos de maior declividade da pois os moradores reivindicam 
aprovada por unanimidade em estrada vicinal  que l iga o infraestrutura básica. 
22/04, o vereador Célio Botaro município ao Distrito de Ubari A outra solicitou ao Prefeito o 
solicitou ao Executivo a reforma foi solicitada pelo vereador calçamento do povoado, no 

Convênio par a 
detentos realizarem 
serv iços municipais

Municipal ização
do t rânsit o

O Poder Executivo enviou 
o f í c i o  à  C â m a r a  
i n f o r m an d o  q u e a 
viabi l idade técnica da 
muni c i pal i zação do 
trânsito em Ubá está sendo 
e s t u d a d a .  A  
correspondência responde 
à solicitação do vereador 
Jorge Gervásio (PV), 
contida no Requerimento 
nº 43/13. Na época, Jorge 
enfatizou que tal medida 
deve ser colocada em 
prática no município para 
que, entre outras ações, 
possa reduzir acidentes e 
infrações de uma forma 
organizada e planejada.

Vereadores solicitam obr as e 
melhorias par a comunidades rur ais

1

2

3

4

5

Placas com 
nomes de ruas

Através da Indicação nº 
164/13, o vereador Carlos 
Rufato (PSDB) solicitou o 
envio de correspondência 
ao prefeito para que este 
det er mi ne ao órgão 
competente que sejam 
i n s t a l ad as  p l ac as  
identificando os nomes das 
r u a s  d o  B a i r r o  
Universitário e também das 
ruas de toda a cidade. A 
proposição foi aprovada 
por unanimidade no dia 
29/04.



Em 15/04, o vereador Carlos 
Rufato (PSDB) apresentou a 
Moção de Congratulações e 
Aplausos nº 20/13, à 275ª Zona 
Eleitoral de Ubá, pela criação 
de uma seção eleitoral na 
Escola Municipal Coronel 
Adolfo Peixoto de Melo, no 
Bairro Aeroporto, para atender 
aos eleitores locais, que tanto 
necessitam desta facilitação de 
deslocamento para cumprir 
seus deveres políticos e 
exercerem seu direito à 
democracia. A Moção 20/13 foi 
ass inada  po r  t odos  os  
vereadores.
Em 2012, no Requerimento nº 
48/12, Rufato solicitou a 
criação de tal seção ao Cartório 
Eleitoral da Comarca de Ubá. 

Notas
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No dia 03/04 a Câmara de Ubá 
realizou a sessão extraordinária 
mensal  para parti ci pação 
popular e a Conselheira Tutelar 
Maria Albina de Castro Teixeira 
se inscreveu para tratar das 
alterações advindas da Lei 
Federal nº 12.696/12, que altera 
os artigos 132, 134, 135 e 139 
da Lei nº 8.069/90 (Estatuto da 
Criança e do Adolescente – 
ECA). A explanação sobre o 
tema foi feita pelo Advogado 
Igor Feital. Em março, o 
Conselho já havia encaminhado 
à Câmara documento sobre o 
assunto.
Após a sanção da supracitada 
Lei Federal, que alterou o ECA, 
o período de mandato dos 
Conselheiros Tutelares passou 
de três para quatro anos. Foram 
estabelecidos parâmetros para 
um processo de escol ha 
unificado, que acontecerá na Segundo o document o fica inviável caso haja uma dos Direitos da Criança e do 
mesma data em todo o Brasil, a apresentado pelo Conselho, mudança neste momento, pois Adolescente responsável por 
cada quatro anos, no primeiro dessas possívei s vi as, a há um período de adequação ao elaborar o processo de escolha 
domingo do mês de outubro do prorrogação do mandato dos desempenho da função. dos conselheiros tutelares, o 
ano subsequente ao da eleição atuais conselheiros é a mais Outro argumento é que, nos mesmo vai precisar de tempo 
presidencial, com posse em dez benéfica ao atendimento do próximos anos, o País receberá para se adequar às alterações 
de janeiro do ano seguinte ao púbi co i nf anto- j uveni l  e importantes eventos como a sancionadas na Lei Federal nº 
processo de escolha. contempla a intenção maior da Jornada Mundial da Juventude, 12.696/12. 
Neste contexto, expl ica o Lei Federal nº 12.696/12, que é Copa das Confederações e Copa E  t e r á  a i n d a  m a i s  
Conselho, é necessário adequar a de desvincular o processo de do Mundo e, estando Ubá disponibilidade para cuidar das 
a Lei Municipal nº 3.447/05, no escolha do pleito municipal. localizada próximo aos grandes questões referentes às políticas 
seu artigo 11, que versa sobre o E elencam alguns argumentos centros que receberão esses de atendi mento, como a 
período de mandato dos que justificam a necessidade de eventos,  a demanda de defasagem no número de 
conselheiros. Também é preciso prorrogação. O Conselho atendimento às crianças e conselheiros em Ubá.
a aprovação de uma Lei que Tutelar órgão responsável por adolescentes será intensa. Não A questão foi encaminhada à 
regulamente a transição do assessorar o Poder Executivo haverá tempo hábi l  para Comi ssão Permanente de 
atual modelo de processo de local na elaboração da proposta capacitar de forma eficaz novos Educação, Saúde e Assistência 
escolha para o previsto na Lei orçamentária para planos e conselheiros, sendo mais viável Social da Câmara, presidida pelo 
Federal, “já que tal situação programas de atendimento dos capacitar de maneira específica vereador Jorge Gervásio (PV), 
abriu interpretação para duas di rei tos da criança e do que já está em pleno exercício da para que sejam tomadas as 
possíveis vias: a de um mandato adolescente, conforme previsto função, onerando menos o devidas providências junto ao 
ext raordi nár i o (mandato no ECA. No próximo ano município. Poder Executivo. 
tampão), ou a prorrogação do haverá elaboração do Plano Além disso, caso haja um A sessão extraordinária para 
m a n d a t o  d o s  a t u a i s  Plurianual  e para que os p r ocesso  de t r ansi ção  par t i ci pação popul ar  do 
conselheiros em exercício, até a Conselheiros possam exercer a extraordinário, o mandato terá Legislativo Ubaense acontece na 
posse dos eleitos no processo função de assessoria para uma um período mais curto, o que primeira quarta-feira de cada 
unificado, em 10 de janeiro de peça orçamentária á importante demandará mais gastos públicos mês. As inscrições podem ser 
2016, conforme o artigo 139, § para o município, é necessário para real i zação de doi s fei tas até a segunda-fei ra 
1º,  da L ei  Feder al  nº que os mesmos tenham pleno processos de escolha durante anterior ao dia da sessão, junto à 
12.696/12” ,  j ust i f i ca o conhecimento de todas as uma mesma gestão municipal. Assessoria Administrativa da 
Conselho. necessidades nesta área, o que Sendo o Conselho Municipal Câmara.

Sessão Eleitor al 
em escola do 

Bairro Aeroporto

Câmar a realiza sessão extr aordinária
 par a part icipação popular

Alter ação no 
Estatuto do Serv idor 
O vereador Rafael Faeda (PP) 
apresentou em 15/04 o 
Requerimento nº 83/13 pelo 
qual  sol i ci ta ao Poder  
Executivo o envio de Projeto à 
Câmara propondo a alteração 
do artigo 150 do Estatuto dos 
Ser v i d o r es Pú b l i c o s 
Municipais de Ubá. Trata-se 
do tópico “Licença por Motivo 
de Doença em Pessoa da 
Famíl ia” , que segundo o 
vereador foi informado, já teve 
suas discussões esgotadas e 
sua proposta de alteração já 
definida pela Comissão que 
atualmente revisa o Estatuto.
Faeda destaca que, mesmo 
sabendo que a Comissão está 
na iminência de finalizar os 
trabalhos, nada impede que o 
Prefeito envie já tal projeto de 
alteração à Câmara, visto que 
mães são obrigadas a escolher 
entre ficar com um filho 
doente, hospi tal izado, ou 
trabalhar para não ter seu 
salário diminuído no final do 
mês.
O texto já aprovado pela 
Comissão prevê que será 
remunerada a l icença por 
motivo de doença em pessoa 
da famíl ia, nos seguintes 
casos: internação hospitalar de 
f i lho menor, cônjuge ou 
companheiro (a), exceto na 
hipótese de cirurgia plástica 
estét i ca e em nenhuma 
hipótese por prazo superior a 
dez dias; doença de filho 
menor, pai, mãe, cônjuge ou 
companhei ro (a), quando 
indispensável a assistência do 
servidor, mediante sindicância 
determinada pela Secretaria de 
Administração e prazo não 
superior a três dias.

Vereadores receberam conselheiros tutelares na prime ira sessão 
ext raordinária do Legislat ivo para part icipação pop ular deste ano

A sessão aconteceu no dia 03/04 e os inscritos foram Conselheiros T utelares de Ubá

jornalismo@camar auba.mg.gov .br
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Proposições
Proposições da reunião do dia Hamilton Peluso, ou construção de árvores na Av. Elpídia Fagundes, b. Santa VEREADOR CÉLIO BOTARO: Primavera.

18/03/2013: escadão para acesso dos moradores. Edwiges. Indicação 161/2013: Ao Prefeito, para Indicação 173/2013: Ao Prefei to, 
VEREADOR CARLOS DA SILVA Requerimento 040/2013: Ao Prefeito, V E R E A D O R E S O SW A L D O  conservação da estrada que liga os patrolamento e cascalhamento das 
RUFATO: para informar quantos veículos o SALGADO E RAFAEL FAEDA: distritos de Miragaia a Ubari, pela Serra estradas rurais de Ubá, e limpeza das 
Indicação 123/2013: Ao Prefei to, município adquiriu entre os anos de 2011 Requerimento 045: Ao  Supervisor de dos Bernardes. margens destas.
calçamento da Rua Paschoalino Bianchi, a 2013, e quantos estão alugados à Transportes Assistenciais da Prefeitura, Indicação 163/2013: Ao Prefei to, VEREADOR DARCI  PI RES DA 
bairro Nossa Sra. De Fátima. disposição do Executivo. para informar a esta casa quantos veículos calçamento de todas as ruas do bairro São SILVA:
Indicação 127/2013: Ao Prefei to, Requerimento 041/2013: Ao Prefeito, que servem ao munícipes estão em Matheus. Indicação 168/2013: Ao Prefeito, para 
asfaltamento da Rua Marieta Campos, calçamento ou asfaltamento da Rua manutenção, e qual o nome da empresa Indicação 160/2013: Ao  Prefeito, estudos técnicos que proíbam o trânsito 
bairro Santa Bernadete. Mário Felipe dos Santos. responsável por isso. interceder junto à Oi Vivo quanto à de veículos pesados no Beco da Cebola, 
Indicação 126/2013: Ao Prefei to, VEREADOR RAFAEL FAEDA: Requerimento 047: Ao radialista Carlos instalação de telefones f i xos na centro da cidade.
asfaltamento da Rua Antônio Miquelito, Requerimento 035/2013: Ao Prefeito, Sodré, da Rádio Educadora, para comunidade da Barrinha. Indicação 179/2013: Ao Prefei to, 
bairro Santa Bernadete. para abertura de licitação pública de retratação sobre declaração veiculada no Indicação 159/2013: Ao Prefei to,  colocação de redutor de velocidade na 
Requerimento 036/2013: Ao Prefeito, empresas de ônibus para o transporte dia 19/03/2013, no programa “Em dia reforma da caixa d'água do distrito de Rua Major Mendes Sobrinho.
para conceder veículo para transporte dos coletivo de Ubá. com a notícia”. Ubari. VEREADOR JORGE CUSTÓDIO 
professores municipais que lecionam na Indicação 134/2013: Ao Prefeito, para VEREADOR RAFAEL FAEDA: Indicação 158/2013: Ao prefei to, GERVÁSIO:
zona rural de Ubá. retirada de cabo entre as Ruas São José e Requerimento 054: Ao Prefeito, para interceder junto á Energisa quanto à Requerimento 066/2013: Ao Prefeito e ao 
Indicação 114/2013: Ao Prefeito, para Duque de Caxias. recapeamento asfáltico da Avenida colocação de dois postes na Rua Expedito Chefe do Setor de Ambulâncias, para 
calçamento ou asfaltamento da Rua VEREADOR SAMUEL GAZOLLA: Senador Levindo Coelho e instalação de da Silveira, bairro São Matheus. justificar a falta de ambulâncias para 
Francisco André de Araújo, que liga os Requerimento 039/2013: Ao prefeito, rede de captação de águas pluviais em Indicação 157/2013: Ao  Prefeito, para atendimento à população ubaense 
bairros Industrial e Vila Casal. para disponibilização de uniformes aos frente ao Curumim II. colocação de rede elétrica com luminárias atualmente, estando tantos veículos em 
Indicação 123/2013: Ao prefeito, para alunos da rede municipal de ensino e Requerimento 055: À Mesa Diretora, em 5 postes da R. Francisco Melquíades. conserto ao mesmo tempo.
instalação de rede de águas na Rua Ceará entidades filantrópicas conveniadas. para elaboração de portaria que normatize Indicação 156/2013: Ao Prefei to, Representação 012/2013: Ao Ministério 
e asfaltamento no tremo próximo ao posto Requerimento 038/2013: Ao Prefeito, o uso da garagem e dependências da asfaltamento da Rua Eliza Amaral Peron, Públ i co de M i nas Gerai s, para 
Zema. para encaminhar à Sec. Educação  a Câmara Municipal de Ubá. bairro Agroceres. providências quanto aos problemas nas 
Indicação 124/2013: Ao Prefeito, para real i zação da adesão ao PA R Requerimento 049: Ao Prefei to, Requerimento 59/2013: Ao Prefeito, obras e questões administrativas no 
asfaltamento da Rua Maestro João EQUIPAMENTOS. colocação de redutores de velocidade na quanto ao calçamento das ruas da Condomínio Cidade Carinho.
Ernesto, no bairro Coparma. Requerimento 040/2013: Ao Prefeito, Rua El ias Antonio Laud, bai rro Barrinha. Representação 013/2013: Ao Secretário 
VEREADOR CÉLIO BOTARO: par a ampl i ação da est r ut ur a Industrial, e lixeiras em frente ao nº 770. VEREADOR RAFAEL FAEDA: Estadual de Saúde e Deputado Federal 
Indicação 128/2013: Ao Prefeito, para administrativa e pedagógica do CAEE. Moção de Congratulações e Aplausos Indicação 162/2013: Ao Prefeito, capina Marcus Pestana, pedindo credenciamento 
canalização do córrego dos bairros São Proposições da reunião do dia 014: Ao Sr Valério Máximo Gamboz no trecho da Rua São José, sentido á pelo SUS para pacientes que carecem 
Domingos, São Sebastião e Louriçal. 25/03/2013: Parreira, Diretor de Operação Centro Avenida Cristiano Roças. fazer cateterismo, em Ubá.

Leste da COPASA.Indicação 129/2013: Ao Prefei to, VEREADOR CARLOS DA SILVA Indicação 163/2013: Ao Prefeito, para V E R E A D O R  M A U R I C I O  
calçamento de todas as ruas do bairro RUFATO: Indicação 147: Ao prefeito, quanto à manilhamento  do córrego que vai da Rua VALADÃO:
Santa Rosa. Indicação 123/2013: Ao Prefei to, limpeza da Rua Engenheiro Manoel Dulce ao Hosp. São Vicente. Requerimento 067/2013: Ao Prefeito, 

Gonçalves Coelho, bairro Industrial. requerendo i nformações sobre o Indicação 130/2013: Ao Prefei to, calçamento e esgoto na rua Aguinelo VEREADOR SAMUEL GAZOLLA:
construção de muro na Rua Santo Gonçalves Filho, bairro São Matheus. Indicação 146: Ao Prefeito, limpeza de Requerimento 061/2013:Ao Prefeito, cumprimento do contrato 0226360, onde 
Anastácio, bairro São Domingos. Indicação 153: Ao Prefei to, para terreno em frente ao nº 130, na Rua Leni enviando anteprojeto de lei para criação o Ministério do Esporte repassou quantia 

Guizilini Andrade, bairro Industrial. para const rução de 4 quadras Indicação 131/2013: Ao Prefeito, para asfaltamento das Ruas Teixeira Soares, do Conselho Municipal de Direitos do 
poliesportivas em bairros da cidade.construção de muro na Rua São André Baffa, Orlando Teixeira e São Indicação 148: Ao Prefeito, para limpeza Idoso e do Fundo Municipal de Direitos 

Bartolomeu, nº 63, bairro São Domingos. Pedro, no bairro Coparma. da Rua Nicolau Papa, bairro Industrial. do idoso. VEREADOR OSWALDO PEIXOT O 
Indicação 149: Ao Prefei to, para GUIMARÃES: Indicação 132/2013: Ao prefeito, para Indicação 154: Ao Prefei to, para Requerimento 062/2013: Ao Prefeito, 

reti rada de entul hos da própri a asfaltamento das Ruas Nicolau Papa, recuperação da encosta e liberação total para conhecimento do edi tal  de Indicação 184/2013: ao Prefeito, para 
Administração ao final da rua Maria Nilton dos Santos, Engenheiro Manoel da rua Antônio Frederico Ozanam, bairro Chamamento Público de Projetos de instalação de faixa de pedestres na rua 
A pareci da Tei xei ra, bai rro São Gomes Coelho e Erotides Neiva Eldorado, que se encontra interditada. Eventos de For tal eci mento ao Cel. Júlio Soares, próximo à Unimed.
Domingos. Campomizzi, no bairro Coparma. V E R E A D O R A  R O SÂ N G E L A  Desenvolvimento Turístico. Moção de Pesar 015/2013: Pelo 
Indicação133/2013: Ao Prefeito, para Moção de Pesar 011: Pelo falecimento da ALFENAS: Requerimento 063/2013: Ao Prefeito, falecimento do jovem Matteus Tagliate 
asfaltamento da Rua Santo Anastácio, Sra. Delma Lopes da Silveira. Moção Aplausos 013: Ao mesatenista para divulgação ás Secretarias e entidades Conte.
bairro São Domingos. VEREADOR CÉLIO BOTARO: Lucas Eulálio Ribeiro. do Projeto de Salvaguarda do Patrimônio Moção de Pesar 016/2013: Pelo 
VEREADOR JORGE GERVÁSIO: Indicação 144: Ao Prefei to, para Moção Aplausos 012: Ao mesatenista Cultural Imaterial de música, canto e falecimento da Sra. Irene Peixoto Toledo.
Indicação 117/2013: Ao Prefeito, para colocação de luminárias na rua Luis Guilherme Sampaio Franzoni. dança de comunidades afrodescendentes Repr esent ação 011/ 2013:  A o 
colocação de dois postes de iluminação Sperandio, no bairro Mangueira Rural. Indicação 155: Ao Coordenador da no Brasil. representante legal da Oi-Telemar, para 
pública na Rua Lambari (projetada) no Indicação 143: Ao Prefeito, colocação de Defesa Civil, para vistoriar eventual risco VEREADOR VINICIUS SAMÔR: conservação dos telefones públicos 
bairro Ponte Preta. oito luminárias na entrada do distrito de de desabamento de barranco na Rua Santa Requerimento 057/2013: Ao prefeito, espalhados pela cidade.
Indicação 116/2013: Ao Prefeito, para Ubari. Cruz, 391, Centro. para convocação do Conselho Municipal Requerimento 071/2013: Ao GRAPAC – 
colocação de redutores de velocidade na Indicação 142: Ao  Prefeito, instalação de VEREADOR SAMUEL GAZOLLA: da Juventude de Ubá. Grupo de Apoio aos Pacientes com 
rua Elias Antônio Laud, bairro Paulino rede de captação de águas pluviais e Requerimento 050: Ao prefeito, para Requerimento 056/2013: Ao Prefeito, Câncer, manifestando o também apoio 
Fernandes. manilhas na av. Doutor Fecas, b. adesão do município e divulgação às para realização da 3ª Semana Municipal desta Casa de Leis.
Indicação 115/2013: Ao Prefeito, para Eldorado. academias da cidade do projeto do da Juventude. VEREADOR RAFAEL FAEDA:
calçamento da rua Wilson Campos, bairro Indicação 141: instalação de rede de governo de Minas “Geração Saúde”. Proposições da reunião do dia Indicação 174/2013: Ao Prefeito, para 
Mangueiras Rural. captação de águas pluviais e manilhas na Requerimento 051: Ao Prefeito, para 08/04/2013: calçamento da parte alta da Rua Cid da 
Requerimento 042/2013: Ao Prefeito, av. Dometila Castanon. criação e implementação do Sistema VEREADOR CARLOS DA SILVA Silveira Campos, bairro Bom Pastor.
para informar a esta Casa de quem é a Indicação 140: Ao prefeito, asfaltamento Municipal de Meio Ambiente. RUFATO: Indicação 175/2013: Ao Prefeito, para 
competência pela manutenção da da Rua Governador Bias Fortes, b. Requerimento 052: Ao Prefeito, para Indicação 183/2013: Ao Prefei to, retirada de terra acumulada na via pública 
comunidade de Peixoto Filho. Eldorado. viabilizar estudos técnicos necessários colocação de rede de esgoto  e na Rua Moisés Felipe Filho, próximo ao 
V E R E A D O R  J O SÉ  A L V E S Indicação 139: Ao  Prefeito, para para criação de projeto de lei criando a calçamento da rua projetada Agostinho número 90, bairro Bom Pastor.
GERMANO: asfaltamento de todas as ruas do bairro Política Municipal de Voluntariado. Guiducci,  bairro Industrial. Indicação 176/2013: Ao Prefeito, para 
Indicação 122/2013: Ao Prefei to, Nova Olinda, parte alta. Proposições da reunião do dia Indicação 182/2013: Ao Prefei to, colocação de redutor de velocidade na rua 
restauração dos brinquedos da Rua Indicação 138: Ao Prefeito, calçamento 01/04/2013: instalação de rede de águas pluviais e Geraldo Campos, bairro São Domingos.
Germano Leite, e colocação de lâmpadas da Rua Luis Sperandio, bairro Mangueira TODOS OS VEREADORES: redutor de velocidade na Rua Gustavo Indicação 176/2013: Ao Prefeito, para 
na quadra poliesportiva da mesma rua, Rural. Requerimento 058/2013: Ao Prefeito, Gori, bairro Santa Bernadete. providências quanto a aterro na Rua João 
Bairro Peluso. Requer i mento 44:  A o Pref ei to, para asfaltamento ou calçamento da rua Indicação 181/2013: Ao Prefei to, Peron.
Indicação 121/2013: Ao Prefei to, calçamento da R. José Lourenço Mario Felipe dos Santos, no bairro Vila colocação de placa de pare na Rua Ismael Indicação 177/2013: Ao Prefeito, para 
instalação de redes pluviais na Rua Sperandio. Casal e Sobradinho. de Oliveira, esquina com Av. Mauri limpeza de terreno abandonado na Rua 

Vicente Leite, em frente ao número 70.Angelo  Sperandio, frente ao numero VEREADOR DARCI  PI RES DA VEREADOR CARLOS DA SILVA Martins de Ol iveira, bairro Santa 
2200. SILVA: RUFATO: Bernadete. Indicação 180/2013: Ao prefeito, para 
Indicação 120/2013: Ao Prefeito, para Representação 09: Ao Prefei to e Indicação 169/2013: Ao Prefei to, Indicação 172/2013: Ao Prefei to, limpeza das canaletas da Rua Jurandir 
asfaltamento das ruas Armando Moreira Comandante da PM, para coibir a prática asfaltamento da rua Luciano Groppo, calçamento da parte al ta da rua Peron.
Mendes e Cristina Brusque, no bairro ilegal de filas duplas em portas de escolas bairro Inês Groppo. Gumercindo de Freitas, bairro Santa Requerimento 072/2013: Ao  Secretário 
Peluso. e outros recintos de Ubá. Indicação 167/2013: Ao Prefeito, para Bernadete. de Obras, convidando a comparecer a esta 

Casa, para esclarecimentos e informações Indicação 119/2013: Ao Prefei to, VEREADOR JORGE GERVÁSIO: asfaltamento das Ruas Laranjeira, Ipê, Indicação 171/2013: Ao Prefeito, para 
redutores de velocidade na rua Maria Violeta, Jovina Bruschi da Silva, no abertura de rua entre a Avenida Brasil até acerca de seu trabalho desenvolvido na Indicação 151: Ao Prefeito, para limpeza 
Coeli Miquelito, no bairro Santana bairro Paulino Fernandes. a Rua Luizinha Pacheco, bairro Nova cidade.e capina na Avenida Paulino Fernandes.
Requerimento 037/2013: Ao Prefeito, Indicação 166/2013: Ao Prefeito, para Olinda. Requerimento 073/2013: Ao Prefeito, Requerimento 053: Ao Prefeito, para 
cascalhamento da Rua Alberto Ferreira de asfal tamento das Ruas Palmeiras, Indicação 170/2013: Ao Prefeito, para para asfaltamento da Rua Claudionor informar a esta Casa a relação de 
Souza, no bairro Santa Bernadete, Girassol, Azaléia, Esperantista Edna construção de ponte na Rua Marcilha Procópio de Sá, e também colocação de proprietários dos imóveis do Condomínio 
reiterando Indicação 107/2013 do edil Barros Reis e Bromélia, no bairro Paulino Gazolla Candian, bairro Meu Sonho, placas indicando o nome do logradouro.Cidade Carinho e se os moradores podem 
Carlos Rufato. Fernandes. ligando assim as duas partes do bairro, VEREADOR SAMUEL GAZOLLA:alugar os imóveis para outras pessoas.
V E R E A D O R  M A U R I C I O  Indicação 165/2013: Ao Prefeito, para bem como o asfaltamento da via. Requerimento 070/2013:Ao Prefeito, V E R E A D O R  J O SÉ  A L V E S 
VALADÃO: colocação de luminárias nos postes de M oção de Pesar 17/2013: Pel o solicitando a implementação de unidade GERMANO:
Indicação 137/2013: Ao Prefeito, para iluminação pública na entrada do bairro falecimento da Sra. Sueli Laud. do UAITEC – Universidade Aberta e Indicação 145: Ao Prefeito, calçamento 
colocação de mais coletores de lixo entre Rosa de Toledo. M oção de Pesar 18/2013: Pel o Integrada de Minas Gerais em Ubá.da comunidade da Barrinha.
as Ruas Monsenhor Paiva Campos e Requerimento 064/2013: Ao Prefeito, falecimento da Sra. Angelina Seghetto Requerimento 069/2013: Ao Prefeito, Requer i mento 48:  A o Pref ei to, 
Padre Gailhac, no Centro. para interceder junto aos Correios para Miquelito. para realizar a adesão de Ubá ao programa calçamento das ruas do bairro Santa Rosa.
V E R E A D O R  O SWA L D I N H O  atendimento à comunidade do bairro VEREADOR CÉLIO BOTARO: “Cidades Sustentáveis”.Requer i mento 46:  A o Pref ei to, 
SALGADO: Rosa de Toledo. Indicação 178/2013: Ao Prefei to, Requerimento 068/2013: Ao Prefeito asfaltamento da Rua Antônio Miquelito, 
Indicação 135/2013: ao Prefeito, poda das Representação 010: Ao Gerente da solicitando providências quanto aos Municipal Vadinho Baião, para realizar bairro Santa Bernadete.
árvores da praça Agenor Barbosa. Viação Ubá, para criação de linha de prejuízos de moradores causados pela conjuntamente a esta Casa de Leis da V E R E A D O R  M A U R I C I O  
Indicação 136/2013: Ao Prefeito, para ônibus entre os bairros Paulino Fernandes obra de limpeza do córrego na Rua etapa municipal da Conferência das VALADÃO:
refazimento da parte alta da Rua e Inês Groppo. A ntôni o Cai af f a, bai rro Jardi m Cidades.Indicação 150: Ao Prefeito, para poda de 
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Atas
Resumo da Ata nº 03, da Sessão Migliorini, Bairro San Rafael. 2) Indicação paralelo à Av. Olegário Maciel, Bairro para a apresentação das Proposições dos de ônibus nas ruas Ângelo Barletta e Raul 
Ordinária da Câmara Municipal de nº 062/13, solicitando ao Prefeito de Ubá, Triângulo. 8) Moção de Pesar nº 007/13, Senhores Vereadores: VEREADOR Soares. 2) Requerimento nº 028/13, 
Ubá, realizada no dia 25 de fevereiro de para que determine a realização de limpeza pelo falecimento da Senhora Vitória Leão CARLOS DA SILVA RUFATO: 1) sol i ci tando ao Pref ei to de Ubá,  
2013, tendo na Presidência a Vereadora da margem do Córrego do Bairro Santa C o u t i n h o .  V E R E A D O R A  Indicação nº 079/13, solicitando ao informações se existe algum contrato 
Rosângela Maria Alfenas de Andrade, na Bernadete até a altura do Hospital do ROSÂNGELA MARIA ALFENAS DE Prefeito de Ubá, para que determine o celebrado entre o Município de Ubá e uma 
Vice-Presidência o Vereador Vinicius Núcleo do Câncer, para desobstrução do ANDRADE: 1) Moção de Pesar nº fornecimento de rede de esgoto sanitário entidade para captura de cães soltos em vias 
Samôr de Lacerda e na Secretaria o canal. VEREADOR JORGE CUSTÓDIO 006/13, pelo falecimento da Senhora Eva para a parte alta da Rua Lambari, Bairro públicas, e caso positivo, favor enviar cópia 
Vereador Carlos da Si lva Rufato. GERVÁSIO: 1) Requerimento nº 019/13, de Carval ho Campos, ocorr i do Ponte Preta. 2) Indicação nº 078/13, do mesmo à esta Casa. VEREADOR 
Presentes todos os senhores vereadores. solicitando ao Prefeito de Ubá, para que recentemente. VEREADOR VINICIUS solicitando ao Prefeito de Ubá, para que RAFAEL FAEDA DE FREITAS: 1) 
Passa-se para a discussão da Ata nº 02 da determine o envio de informações à esta SA M Ô R  D E  L A C E R D A :  1 )  determine a realização de calçamento da Indicação nº 080/13, solicitando ao Prefeito 
sessão anterior, não tendo ninguém se Casa da razão do não envio a esta Casa de Representação nº 006/13, solicitando o Rua Sebastião Teixeira Pimenta, Bairro de Ubá, para que determine a realização de 
manifestado. Em votação a mesma foi Leis, até a presente data, do Projeto de Lei envio de correspondências às Escolas Santa Matheus. 3) Indicação nº 077/13, calçamento para a Rua Valdemar Marcelo 
aprovada por unanimidade. Em seguida que concede reajuste nos vencimentos dos Públicas e Particulares do Município de solicitando ao Sr. Prefeito de Ubá, para da Rocha, Bairro São Judas Tadeu. 2) 
lei tura do Protocolo: lei tura das Servidores Públ i cos da Prefei tura Ubá, convidando-as a participar do que determine interceder junto à Indicação nº 082/13, solicitando ao Prefeito 
correspondências recebidas. Passa-se Municipal de Ubá. 2) Requerimento nº Projeto “ Escola na Câmara” . 2) ENERGISA, visando a colocação de de Ubá, para que determine a criação de 
para a apresentação das Proposições dos 017/13, solicitando ao Sr. Prefeito de Ubá, o Representação nº 005/13, solicitando o postes de iluminação pública na estrada da faixa de pedestres em frente às farmácias de 
Senhores Vereadores: Passa-se para a envio para tramitação e votação nesta Casa envio de correspondência às Associações Igreja dos Mendes, até a Rua Angelo Ubá exclusivas aos motoboys que 
apresentação das Proposições dos de um Projeto de Lei, objetivando cumprir a de Moradores, Entidades Sociais, Igreja e Sperandio. 4) Indicação nº 076/13, trabalham para estes estabelecimentos. 3) 
Senhores Vereadores: VEREADOR recomendação di reci onada pel a Setores da Sociedade Civil Organizada solicitando ao Sr. Prefeito de Ubá, para Indicação nº 096/13, solicitando ao Prefeito 
CARLOS DA SILVA RUFATO: 1) Coor denador i a de Cont r ol e de para participarem da Audiência Pública, que determi ne a real i zação de de Ubá, para que determine a realização de 
Indicação nº 071/13, solicitando ao Sr. Constitucionalidade do Ministério Público que realizar-se-á nesta  Casa, na próxima asfaltamento da Rua Santiago, Bairro asfaltamento da Rua Milton Basílio, no 
Prefeito de Ubá, para que determine a Est adual ,  em supr i mi  ar t i gos quinta-feira, dia 28, às 19 horas, em Santa Bernadete. 5) Indicação nº 075/13, Bairro Bom Pastor. 4) Indicação nº 083/12, 
realização de asfaltamento e instalação de i nconsti tuci onai s do Estatuto dos cumprimento o que determina o art. 9º, solicitando ao Sr. Prefeito de Ubá, para solicitando ao Prefeito de Ubá, para que 
rede de esgoto na Rua João Dias, no Servidores Públicos do Município de Ubá. Parágrafo 4 da Lei de Responsabilidade que determi ne a real i zação de determine a realização de calçamento da 
Bairro São Matheus. 2) Indicação nº 3) Requerimento nº 016/13, solicitando ao Fiscal, que determina que os técnicos da asfaltamento da Rua Ismael de Oliveira, Rua Moisés Felipe Filho, Bairro Bom 
070/13m solicitando ao Sr. Prefeito de Prefeito de Ubá, para interceder junto à Prefeitura de Ubá possam demonstrar e Bairro Santa Bernadete. 6) Indicação nº Pastor. 5) Indicação nº 025/23, solicitando 
Ubá, para que determine a realização de Viação Ubá, para que promova a inclusão avaliar o cumprimento das Metas Fiscais 074/13, solicitando ao Prefeito de Ubá, ao Prefeito de Ubá, para proceder à 
asfaltamento da Rua Porto Rico, Bairro de novos ônibus escolares para atender as de cada quadrimestre, em audiência para que determine o remanejamento dos inscrição no processo de seleção de 
Santa Bernadete. 3) Indicação nº 069/13, comunidades desde o Campo de Aviação, pública na Comissão de Orçamento do postes de iluminação pública da rua pr opost as nas modal i dades de 
solicitando ao Prefeito de Ubá, para que passando pelo Bairro Industrial, até o Poder Legislativo. 3) Requerimento nº Projetada que dá entrada ao Bairro São abastecimento de água e esgoto sanitário do 
determine a realização de asfaltamento da centro da cidade. 4) Requerimento nº 020/13, solicitando ao Prefeito de Ubá, Mateus. 7) Indicação nº 073/13, Ministério das Cidades. 6) Requerimento nº 
Rua Mário Tavares, Bairro Santa 015/13, solicitando ao Prefeito de Ubá, o para que determine a realização de solicitando ao Sr. Prefeito de Ubá, para 026/13, solicitando ao Sr. Prefeito de Ubá, 
Bernadete. 4) Indicação nº 068/13, envio a esta Casa de Leis, de relação limpeza e tapa-buracos em todas as que determine a instalação de redutores de para que determine a realização de obras de 
solicitando ao Sr. Prefeito de Ubá, para detalhada de todos os ocupantes de cargos regiões da cidade de Ubá. VERAEDOR velocidade em toda Av. Mauri Martins de recuperação do muro de contenção da 
que determine a urgente colocação de comissionados dos quadros do Poder SA M UEL GA ZOL L A L I M A : 1) Oliveira, Bairro Santa Bernadete. 8) entrada do Bairro São Judas Tadeus. 
redutores de velocidade ou radares em Executivo Municipal, com seus respectivos Indicação nº 051/13, solicitando ao Indicação nº 072/13, solicitando ao VEREADOR VINICIUS SAMÔR DE 
toda extensão da Av. Olegário Maciel. 5) vencimentos. 5) Requerimento nº 041/13, Prefeito de Ubá, para que determine a Prefeito de Ubá, para que determine a LACERDA: Requerimento nº 029/13, 
Indicação nº 067/13, solicitando ao Sr. solicitando ao Sr. Prefeito de Ubá, para que realização na Av. Senador Levindo realização de calçamento da Rua Lambari, solicitando ao Prefeito de Ubá, para que os 
Prefeito de Ubá, para que determine a determine a aquisição de um veículo Coelho, a recuperação asfál ti ca, Bairro Ponte Preta, e intercessão junto à membros do Conselho de Juventude e 
colocação de calçamento e instalação de devidamente adaptado para transportar recuperação das margens/cabeceira da ENERGISA, visando a colocação de técnicos da Secretaria de Desenvolvimento 
esgoto público na Rua João Dias, Bairro pacientes ubaenses em tratamento fora do ponte que dá acesso à avenida, pinta de postes de iluminação pública para o Social participem do 2º Fórum Mineiro de 
São Matheus. 6) Indicação nº 066/13 ao domicíl io. 6) Indicação nº 041/13, uma faixa de pedestre em frente ao Escola ref er i do l ogradouro públ i co. 9)  Gestores da Juventude. VEREADOR 
Prefeito de Ubá,, solicitando ao Sr. solicitando ao Prefeito de Ubá, para que Municipal Dr. Tânus Feres de Anrade Requerimento nº 024/13, solicitando ao SAMUEL GAZOLLA LIMA: 1) Indicação 
Prefeito de Ubá, para que determine a determine a pintura de faixas de sinalização (Curumim II) e execução de serviços de Sr. Prefeito de Ubá, para que determine a nº 086/13, solicitando ao Prefeito de Ubá, 
colocação de asfalto na Av. Jesus e colocação de piquetes de pedra na drenagem de águas pluviais próximas à realização de estudos técnicos, visando para que determine a construção de 
Candian, no Bairro Mangueiras Rural, ciclovia no Bairro Industrial. VEREADOR escola citada. 2) Requerimento nº 022/13, al terar a denominação do Bai rro ginásios e coberturas de quadras 
ligando a Avenida a Rodovia Ubá- JOSÉ ALVES GERMANO: 1) Indicação nº solicitando ao Prefeito de Ubá, para que Industrial -Coparma para Coparma. poliesportivas nas escolas, através das 
Guidoval. 7) Indicação nº 065/13, 060/13, solicitando ao Prefeito de Ubá, para determi ne ao Senhor Secretári o VEREADOR CÉLIO BOTARO: 1) ações do PAR. 2) Indicação nº 085/13, 
solicitando ao Prefeito de Ubá, para que que determine a realização de asfaltamento Municipal de Meio Ambiente, a adesão à Indicação nº 087/13, solicitando ao solicitando ao Sr. Prefeito de Ubá, para que 
determine a reparação do muro que da Rua José Doriguetto, Bairro Schiavon. chamada de envio de Projetos por Prefeito de Ubá, para que determine a determine a divulgação do Programa Minas 
desabou no beco aos fundos da Rua 2) Indicação nº 059/13, solicitando ao demanda espontânea ao FNMA. 3) construção de muro no final da Rua 2, Território da Cultura. 3) Indicação nº 
Francisco Xavier Gomes, nº 60, ao lado Prefeito de Ubá, para que determine a Requerimento nº 021/13, solicitando ao Bairro São João. 2) Indicação nº 088/13, 084/13, solicitando ao Sr. Prefeito de Ubá, 
da escadaria do Bairro Primavera. 8) realização de limpeza do Córrego na Rua Prefeito de Ubá, para que determine à solicitando ao Prefeito de Ubá, para que para que determine a divulgação na cidade 
Indicação nº 064/13, solicitando ao Sr. Maria do Carmo Médice de Oliveira, Bairro Secretaria Municipal de Educação, a determine a abertura de avenida do lado do edital do Ministério da Cultura, do 
Prefeito de Ubá, para que determine a Jardim Esperança (Tanquinho), para alteração da carga horária semanal dos esquerdo do bairro Ponte Preta, em Prêmio Funarte de Apoio às Bandas de 
realização de manilhamento do córrego desobstrução do canal. VEREADOR professores B1. Final das Proposições. margem ao rio, até a ponte do anel viário Músicas. Passa-se para Ordem do Dia: 
do Bairro Santa Bernadete até o Hospital OSWALDO PEIXOTO GUIMARÃES: 1) Passa-se para a Ordem do Dia: Primeira da comunidade dos Mendes. 3) Indicação Discussão e votação final das seguintes 
do Núcleo do Câncer. 9) Indicação  nº Indicação nº 050/13, solicitando ao Prefeito discussão e votação das seguintes nº 081/13, solicitando ao Prefeito de Ubá, matérias: 1) Projeto de Lei nº01/13 que 
063/13, solicitando ao Prefeito de Ubá, a de Ubá, para que determine a colocação de matérias: 1) Projeto de Lei nº01/13 que para que determine a reabertura de estrada “Autoriza o repasse de subvenção social e 
r eal i zação de pat r ol ament o e redutor de velocidade na Rua Mariano “Autoriza o repasse de subvenção social e que liga a Rua Jesus Candian à Rodovia auxílio financeiros a entidades assistenciais 
cascalhamento da estrada que liga os Rodrigues da Rocha, que liga os Bairros auxí l i o f i nancei ros a ent i dades Ubá-Guidoval. 4)  Indicação nº 089/13, que menciona, com recursos do FIA – 
Bairros Santa Bernadete e São Judas Talma e Peluso. 2) Requerimento nº assistenciais que menciona, com recursos solicitando ao Prefeito de Ubá, para que Fundo para a Infância e Adolescência”. Em 
Thadeu. 10)  Representação nº 007/13, 018/13, solicitando ao Prefeito de Ubá, para do FIA – Fundo para a Infância e determine a construção de uma ponte de discussão ninguém se manifestou. Em 2ª 
solicitando ao Gerente Distrital da que determine a remessa à esta Casa de Adolescência”. Em 1ª votação o presente concreto na comunidade rural do Córrego votação o presente Projeto foi aprovado por 
COPASA/MG, a colocação de rede de Leis, de cópias das Prestações de Contas do Projeto foi aprovado por unanimidade (10 Fundo. 5) Indicação nº 090/13, solicitando unanimidade (10 votos). 2) Projeto de Lei 
água para o Bai rro Santana 2. Município de Ubá, referentes aos votos). 2) Projeto de Lei Complementar ao Prefeito de Ubá, para que determine a Complementar nº 01/13 que “Dá nova 
VEREADOR CÉLIO BOTARO: 1) exercícios de 2011 e 2012. 3) Moção de nº 01/13 que “Dá nova redação ao § 2º do construção de uma ponte de concreto na redação ao § 2º do art. 49 da Lei 
Indicação nº 049/13, solicitando ao Pesar nº 054/13, pelo falecimento da art. 49 da Lei Complementar 065, de 06 comunidade rural de Ubá Pequeno, nas Complementar 065, de 06 de novembro de 
Prefeito de Ubá, para que determine a Senhora Maria Helena da Silva Cardoso, de novembro de 2002, que dispõe sobre a proximidades do imóvel do Sr. Zico 2002, que dispõe sobre a organização do 
realização de asfaltamento para a Rua ocorrido recentemente. VEREADOR organização do Regime de Previdência Tei x ei r a.  V EREA D OR JORGE Regime de Previdência Social  dos 
Tereza Casagrande, Bairro Concórdia. 2) RAFAEL FAEDA DE FREITAS: 1) Social dos Servidores Públicos, cria o C U ST Ó D I O  G E RV Á SI O :  1 )  Servidores Públicos, cria o Instituto de 
Indicação nº 048/13, solicitando ao Sr. Indicação nº 054/13, solicitando ao Prefeito Instituto de Previdência dos Servidores Requerimento nº 027/13, convidando o Previdência dos Servidores Públicos do 
Prefeito de Ubá, para que determine a de Ubá, para que determine a colocação de Públicos do Município de Ubá”. Em 1ª Gerente da Caixa Econômica Federal e o Município de Ubá”. Em discussão ninguém 
realização de asfaltamento para as ruas da placa de sinalização na Rua Vicente Leite, votação o presente Projeto foi aprovado Engenheiro responsável pelas obras do se manifestou. Em 2ª votação o presente 
parte alta do Bairro Schiavon. 3) entre os nºs. 14 e 154, Bairro Eldorado. 2) por unanimidade (10 votos). Todas as Condomínio Cidade Carinho, para prestar Projeto foi aprovado por unanimidade (10 
Indicação nº 047/13, solicitando ao Indicação nº 053/13, solicitando ao Prefeito proposições foram aprovadas por esclarecimentos nesta Casa com relação as votos). 
Prefeito de Ubá, para que determine a de Ubá, para que determine a instalação de unanimidade (10 votos). Não havendo referidas obras. VEREADOR JOSÉ Em seguida a Senhora Presidente colocou 
construção de rede de esgoto e redutores de velocidade na Rua Virgílio mais nada a tratar a Senhora Presidente ALVES GERMANO: 1) Indicação nº em discussão as proposições dos Senhores 
calçamento na Rua Guerino Peron, Bairro Maia Neves, próximo ao nº 307, Bairro agradece a presença de todos e encerra a 091/13, solicitando ao Sr. Prefeito de Ubá, Vereadores: o Vereador Carlos Rufato 
Cristalina. 4) Indicação nº 046/13, Agroceres. 3) Indicação nº 052/14, sessão às 20 horas. que determine a realização de construção solicitou portanto a retirada de tramitação 
solicitando ao Prefeito de Ubá, para que solicitando ao Prefeito de Ubá, para que Resumo da Ata nº 04, da Sessão de um muro de contenção na Rua José do Requerimento nº 024/13 para estudos 
determine a realização recapeamento determine a instalação de quatro redutores Ordinária da Câmara Municipal de Costa Marques, no nº 151, Bairro Ponte futuros. Com relação a Indicação nº 081/13, 
asfáltico na Vila Francisco Macário de velocidade na Rua José Lourenço da Ubá, realizada no dia 04 de março de Preta. 2) Indicação nº 092/13, solicitando de autoria do Vereador Célio Botaro, onde 
Palma (Beira-Linha), na Vila Casal. 5) Silva, no Bairro Agroceres. 4) Indicação nº 2013, tendo na Presidência a Vereadora ao Prefeito de Ubá, que determine a solicita reabertura de estrada ligando a Rua 
Indicação nº 045/13, solicitando ao 055/13, solicitando ao Prefeito de Ubá, para Rosângela Maria Alfenas de Andrade, na realização de calçamento da Rua Veneza, Jesus Candian a Rodovia Ubá-Guidoval, o 
Prefeito de Ubá, para que determine que determine a realização de calçamento Vice-Presidência o Vereador Vinicius Bairro Fazendinha. 3) Indicação nº Vereador Carlos Rufato solicitou que a 
injunções junto à ENERGISA, visando a da Rua Mato Grosso, entre os nºs. 350 e Samôr de Lacerda e na Secretaria o 093/13, solicitando ao Sr. Prefeito de Ubá, mesma f osse t r ansf or mada em 
colocação de rede elétrica no final da Rua 430, Bairro Chiquito Gazolla. 5) Indicação Vereador Carlos da Si lva Rufato. para que determine a realização de Requerimento, rei terando proposição 
João Peron, passando próximo do Campo nº 056/13, solicitando ao Sr. Prefeito de Presentes todos os senhores vereadores. asfaltamento da Rua Major Siqueira, semelhante de sua autoria. Com relação ao 
do Azulão até a propriedade do Senhor Ubá, para que determine a colocação de três Passa-se para a discussão da Ata nº 03 da Bairro Boa Vista. 4) Indicação nº 094/13, Requerimento nº 026/13, de sua própria 
Angelo Camilotto. 6) Indicação nº luminárias nos postes de iluminação sessão anterior, não tendo ninguém se solicitando ao Prefeito de Ubá, para que autoria, onde solicita a realização de obra 
044/13, solicitando ao Prefeito de Ubá, públicos da Rua Mato Grosso, Bairro manifestado. Em votação a mesma foi determine a realização de calçamento da para recuperação do muro de contenção da 
para que determine a realização de Chiquito Gazolla. 6) Indicação nº 057/13, aprovada por unanimidade. Em seguida Rua M ar i a Fel i pe dos Santos. entrada do Bairro São Judas Tadeu, o 
asfaltamento dos seguintes logradouros solicitando ao Prefeito de Ubá, para que lei tura do Protocolo: lei tura das VEREADOR MAURICIO VALADÃO Vereador Rafael Faeda solicitou um 
públicos do Bairro São José: Rua Orlando determine o tamponamento de buraco correspondências recebidas. Passa-se REIMÃO DE MELO: Requerimento nº empenho maior e dedicação por parte da 
Gazolla, Rua Antonio Raimundo, Rua existente na Rua Teófilo Lemos Gravina, para a apresentação das Proposições dos 023/13, requerendo ao Prefeito de Ubá, administração municipal , devido a 
Manoel Emídio da Costa e Rua José em frente ao nº 25, Bairro Chiquito Gazolla. Senhores Vereadores: Passa-se para a informações com relação ao Consórcio importância da obra. Em votação as 
Jacinto Vieira. VEREADOR PASTOR 7) Indicação nº 058/13, solicitando ao apresentação das Proposições dos Intermunicipal de Saúde de Ubá e Região. Proposi ções f oram aprovadas por 
DARCI PIRES DA SILVA: 1) Indicação Prefeito de Ubá, para que determine a Senhores Vereadores: . Passou-se em VEREADOR OSWALDO PEIXOTO unanimidade (10 votos). Não havendo mais 
nº 061/12, solicitando ao Prefeito de Ubá, instalação de postes de iluminação pública seguida para a leitura de Pareceres CLJR, GUIMARÃES: 1) Indicação nº 095/13, nada a tratar a Senhora Presidente agradece 
para que determine a realização de com luminárias, prologando a energia com relação aos Projetos do Executivo solicitando ao Prefeito de Ubá, para que a presença de todos e encerra a sessão  às 20 
calçamento da Rua Maria Burato elétrica no beco Vicente do Carmo Oliveira, lido no Protocolo desta sessão. Passa-se determine a construção de abrigo de ponto horas.



30 de abril de 2013


