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Com a presença do Secretário de Saúde, 
os Vereadores puderam tirar várias dúvidas referentes aos projetos que estavam tramitando

D u r a n t e  a  r e u n i ã o  
ordinária do dia 11/08, 
compareceu à Câmara o 
Secretário Municipal de 
Saúde, Thiago de Castro, 
convidado para tratar com 
os vereadores sobre o 
Projeto de Lei nº 43/14, 
que “Autoriza abertura de 
Crédito Especial no valor 
de R$ 840.000,00 junto ao 
Orçamento Municipal de 
2014, para realização de 
despesas de custeio no 
âmbito da Secretaria 
M u n i c i p a l  d e  
Saúde/Fundo Municipal 
de Saúde, e dá outras 
providências”. 
Outra matéria que também 
tramitava na Câmara 
desde o início de julho é 
P r o j e t o  d e  L e i  
Complementar nº 06/14, 
que “Institui o Código de 
Saúde do Município de 
U b á  e  d á  o u t r a s  
providências”. 
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Esportes de alto 
rendimento são pautas 

Legislat ivas
No último dia 06/08, o jovem atleta 
Bráulio Moreira, praticante de 
Taekwondo, participou de uma 
reunião com a Comissão de 
Esportes, Lazer e Turismo da 
Câmara Municipal de Ubá. Em 
moções apresentadas durante a 

reunião ordinária do dia 04/08, os 
Vereadores  aprovaram,  por  
unanimidade, o envio de várias 
moções de Congratulações e 
Aplausos para os atletas que 
integram o Projeto Karatê Cidadão 
por conquistarem medalhas durante 

o Campeonato Brasileiro de Karatê. 
A atleta Thayná Malta, também 
recebeu moção de Congratulações e 
Aplausos pela conquista da medalha 
de prata no Campeonato Brasileiro 
de Taekwondo.
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Palavra Livre: 
 leia o que os vereadores têm a dizer

Os Vereadores que integram a Comissão de Esportes: 
Rafael Faeda (Presidente - Centro), Vinícius Samôr (D) e Carlos Rufato (membros titulares). 

Câmara recebe visita de Secretário 
para esclarecer projetos em tramitação

Câmara aprova repasse de verba 
ao Núcleo de Combate ao Câncer

Atleta do Taekwondo recebe 
congratulações da Câmara

por medalha em Campeonato Brasileiro

Câmara parabeniza 
at letas vencedores do 

Campeonato Brasileiro de Karatê
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Págs 06 e 07

Acompanhe o Resumo de Atas
e as proposições apresentadas
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Vereadores recebem atleta
em reunião da 

Comissão de Esporte

Agosto de 2014

Atas
A T A  N º  8 6  D A  S E S S Ã O  
EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE UBÁ , realizada em vinte e 
dois de abril de dois mil e quatorze (22-04-
2014), tendo na Presidência a Vereadora 
Rosângela Maria Alfenas de Andrade, na 
Vice-Presidência, o Vereador Vinícius Samôr 
de Lacerda, e na Secretaria, o Vereador Carlos 
da Silva Rufato. Às vinte e uma horas e trinta 
minutos, a Presidente faz a abertura dos 
trabalhos em nome do Povo e do Município de 
Ubá, invocando a proteção de Deus. A seguir o 
Sr. Secretário faz a chamada nominal dos 
Senhores Vereadores constatando-se a 
presença de todos. Nesta sessão, o suplente de 
vereador José Roberto Filgueiras encontra-se 
presente em substituição ao vereador Darci 
Pires que se encontra licenciado e a suplente 
de vereador Cleusa Maria da Costa encontra-
se presente em substituição ao vereador José 
Alves que também se encontra licenciado. 
Passa-se a Ordem do Dia: Discussão e votação 
final das seguintes matérias: 1) Projeto de Lei 
nº 018/14 que “Autoriza a abertura de Crédito 
Adicional Especial no valor de R$ 114.533,00 
junto ao Orçamento Municipal de 2014, para 
realização de despesas correntes e de capital 
no âmbito da Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Social/Fundo Municipal de 
Assistência Social e dá outras providências”. 
2) Projeto de Lei nº 020/14 que “Constitui o 
loteamento João Teixeira como área de 
interesse social e dá outras providências”. É 
mantido o mesmo quórum da primeira 
votação e os projetos são aprovados por 
unanimidade (10 votos). Agradecendo a 
presença de todos a Senhora Presidente 
encerra a sessão às vinte e uma horas e trinta e 
cinco minutos.
ATA Nº 87 DA SESSÃO ORDINÁRIA DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE UBÁ ,  
realizada em vinte e oito de abril de dois mil e 
quatorze (28-04-2014), tendo na Presidência a 
Vereadora Rosângela Maria Alfenas de 
Andrade, na Vice-Presidência, o Vereador 
Vinícius Samôr de Lacerda, e na Secretaria, o 
Vereador Carlos da Silva Rufato. Às dezenove 
horas, a Presidente faz a abertura dos trabalhos 
em nome do Povo e do Município de Ubá, 
invocando a proteção de Deus. A seguir o Sr. 
Secretário faz a chamada nominal dos 
Senhores Vereadores constatando-se a 
presença de todos. Nesta sessão, o suplente de 
vereador José Roberto Filgueiras encontra-se 
presente em substituição ao vereador Darci 
Pires que se encontra licenciado. Passa-se para 
a discussão e votação das Atas nº. 85 86. 
Passa-se para a leitura do Protocolo. Passa-se, 
então, à Leitura de proposições dos Srs. 
Vereadores. Passa-se a Ordem do Dia: 
Primeira discussão e votação das seguintes 
matérias: Projeto de Lei nº 012/14 que “Dá 
nova redação aos Artigos 106 e 108, da Lei 
Municipal nº 3591, de 20 de abril de 2007, que 
dispõe sobre o serviço público de transporte 
coletivo e individual de passageiros do 
Município de Ubá e dá outras providências”. 
O vereador José Alves Germano pede vista ao 
projeto. 2) Projeto de Lei nº 017/14 que 
“Dispõe sobre a denominação de Rua 
Waltencir de Carvalho Barroso a logradouro 
público desta cidade”. É aprovado por 
unanimidade (10 votos). 3) Projeto de Lei nº 
021/14 que “Autoriza o Poder Executivo a 
estabelecer parceria com o Instituto FAGOC 
de Educação e Cultura, para o fim que 
menciona, e contém outras disposições”, é 
aprovado por unanimidade (10 votos). 4) 
Projeto de Lei nº 022/14 que “Autoriza o 
Poder Executivo a transferir recursos à 
Associação de Motociclistas Ubá Moto 
Clube, para o co-patrocínio do 11º Encontro 
Nacional de Motociclistas de Ubá, e contém 
outras disposições”, é aprovado por 
unanimidade (10 votos). 5) Projeto de Lei nº 
023/14 que “Autoriza a abertura de Crédito 
Especial no valor de R$ 50.000,00 junto ao 
Orçamento Municipal de 2014, para 
realização de despesas de Capital no âmbito 
da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo 
Mun ic ipa l  de  Saúde  e  dá  ou t ras  
providências”., é aprovado por unanimidade 
(10 votos). 6) Projeto de Lei Complementar nº 
07/14 que “Altera o vencimento mensal do 
Médico do PSF, de que trata o Anexo I da Lei 
Complementar 147-A, de 16 de abril de 2013, 
e dá outras providências”, o vereador Jorge 
pede vista ao projeto e solicita a presença do 
Secretário de Saúde nesta Casa. 7) Projeto de 
Lei Complementar nº 08/14 que “Altera a 
redação do item 2 do inciso VII do Anexo II da 
Lei Complementar Municipal 030, de 11 de 
julho de 1995”, o vereador Oswaldo Peixoto 
pede vista ao projeto. Passa-se à Discussão e 
Votação das Proposições dos senhores 
vereadores. As proposições são votadas 
eng lobadamen te  e  ap rovadas  po r  
unanimidade (10 votos). A presidente faz a 
leitura da Ordem do Dia da próxima reunião 
ordinária. Palavra Livre. Agradecendo a 
presença de todos a Senhora Presidente 
encerra a sessão às vinte horas e cinquenta e 
cinco minutos.

A T A  N º  8 8  D A  S E S S Ã O  
EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE UBÁ , realizada em vinte e 
oito de abril de dois mil e quatorze (28-04-

2014), tendo na Presidência a Vereadora 
Rosângela Maria Alfenas de Andrade, na 
Vice-Presidência, o Vereador Vinícius Samôr 
de Lacerda, e na Secretaria, o Vereador Carlos 
da Silva Rufato. Às vinte horas e cinquenta e 
cinco minutos, a Presidente faz a abertura dos 
trabalhos em nome do Povo e do Município de 
Ubá, invocando a proteção de Deus. A seguir o 
Sr. Secretário faz a chamada nominal dos 
Senhores Vereadores constatando-se a 
presença de todos. Nesta sessão, o suplente de 
vereador José Roberto Filgueiras encontra-se 
presente em substituição ao vereador Darci 
Pires que se encontra licenciado. Passa-se a 
Ordem do Dia: Discussão e votação final das 
seguintes matérias: 1) Projeto de Lei nº 017/14 
que “Dispõe sobre a denominação de Rua 
Waltencir de Carvalho Barroso a logradouro 
público desta cidade”. 2) Projeto de Lei nº 
021/14 que “Autoriza o Poder Executivo a 
estabelecer parceria com o Instituto FAGOC 
de Educação e Cultura, para o fim que 
menciona, e contém outras disposições”. 3) 
Projeto de Lei nº 022/14 que “Autoriza o 
Poder Executivo a transferir recursos à 
Associação de Motociclistas Ubá Moto 
Clube, para o co-patrocínio do 11º Encontro 
Nacional de Motociclistas de Ubá, e contém 
outras disposições”. 4) Projeto de Lei nº 
023/14 que “Autoriza a abertura de Crédito 
Especial no valor de R$ 50.000,00 junto ao 
Orçamento Municipal de 2014, para 
realização de despesas de Capital no âmbito 
da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo 
Municipal de Saúde e dá outras providências”. 
É mantido o mesmo quórum da primeira 
votação e os projetos são aprovados por 
unanimidade (10 votos). Agradecendo a 
presença de todos a Senhora Presidente 
encerra a sessão às vinte e uma horas.
ATA Nº 89 DA SESSÃO ORDINÁRIA DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE UBÁ ,  
realizada em cinco de maio de dois mil e 
quatorze (05-05-2014), tendo na Presidência a 
Vereadora Rosângela Maria Alfenas de 
Andrade, na Vice-Presidência, o Vereador 
Vinícius Samôr de Lacerda, e na Secretaria, o 
Vereador Carlos da Silva Rufato. Às dezenove 
horas, a Presidente faz a abertura dos trabalhos 
em nome do Povo e do Município de Ubá, 
invocando a proteção de Deus. A seguir o Sr. 
Secretário faz a chamada nominal dos 
Senhores Vereadores constatando-se a 
presença de todos. Passa-se para a discussão e 
votação da Ata nº. 87 da reunião ordinária do 
dia 28-04-2014. Colocada em votação a ata 87 
é aprovada por unanimidade (10 votos). 
Passa-se para a discussão e votação da Ata nº. 
88 da reunião extraordinária do dia 28-04-
2014. Colocada em votação a ata 86 é 
aprovada por unanimidade (10 votos). Passa-
se para a leitura do Protocolo. Passa-se para a 
leitura de pareceres. Passa-se, então, à Leitura 
de proposições dos Srs. Vereadores. Passa-se a 
Ordem do Dia: Primeira discussão e votação 
das seguintes matérias: Projeto de Lei nº 
012/14 que “Dá nova redação aos Artigos 106 
e 108, da Lei Municipal nº 3591, de 20 de abril 
de 2007, que dispõe sobre o serviço público de 
transporte coletivo e individual de passageiros 
do Município de Ubá e dá outras 
providências”. A presente matéria se encontra 
com vista concedida ao vereador José Alves 
Germano que libera a matéria para discussão e 
votação.. A matéria foi exaustivamente 
debatida e ao final colocada em votação. 
Primeiramente é colocada em votação a 
“Emenda modificativa ao Art. 1º, do presente 
Projeto de Lei, alterando o Art. 106, da Lei 
Municipal nº 3.591/07, modificando de 2.000 
habitantes para 1.850 habitantes”, apresentada 
na reunião do dia 07/04/2014, que é aprovada 
por 09 votos a favor e 01 contra. Em seguida, é 
colocada em votação a “Emenda modificativa 
ao Art. 1º, § 3º, do presente Projeto de Lei, 
alterando o Art. 106, da Lei Municipal nº 
3.591/07, passando o mesmo a vigorar com a 
seguinte redação:/ § 3º. – Os demais 
regramentos referentes ao Serviço Público de 
Transporte de Táxi, não constantes desta Lei, 
serão regulamentados pelo Executivo, e 
levados a plenária do Poder Legislativo 
Munic ipa l  para votação” ,  também 
apresentada na reunião do dia 07/04/2014, que 
é aprovada por 06 votos a favor e 04 contra. 
Por fim, o Projeto é colocado em votação e é 
aprovado por 06 votos a favor e 04 votos 
contra. 2) Projeto de Lei Complementar nº 
07/14 que “Altera o vencimento mensal do 
Médico do PSF, de que trata o Anexo I da Lei 
Complementar 147-A, de 16 de abril de 2013, 
e dá outras providências”. A presente matéria 
se encontra com vista concedida ao vereador 
Jorge Custódio Gervásio que libera a matéria 
para discussão e votação. O Senhor Secretário 
Municipal de Saúde, Thiago de Castro esteve 
presente para prestar esclarecimentos e 
informações pertinentes a matéria. Após as 
explanações do Secretário de Saúde, o Projeto 
de Lei Complementar nº 07/14 é colocado em 
votação e aprovado por unanimidade (10 
votos). 3) Projeto de Lei Complementar nº 
08/14 que “Altera a redação do item 2 do 
inciso VII do Anexo II da Lei Complementar 
Municipal 030, de 11 de julho de 1995”. A 
presente matéria se encontra com vista 
concedida ao vereador Oswaldo Peixoto 

Guimarães que libera a matéria para 
discussão e votação. O vereador Jorge 
Custódio Gervásio pede vista ao projeto.  
Passa-se à Discussão e Votação das 
Proposições dos senhores vereadores: são 
aprovadas por unanimidade (10 votos). A 
presidente faz a leitura da Ordem do Dia da 
próxima reunião ordinária. O vereador 
Samuel Gazolla solicita a realização de uma 
reunião extraordinária, para votação final dos 
projetos que passarem pela primeira votação 
durante a reunião ordinária. Agradecendo a 
presença de todos a Senhora Presidente 
encerra a sessão às vinte e duas horas.
A T A  N º  9 0  D A  S E S S Ã O  
EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE UBÁ , realizada em cinco 
de maio de dois mil e quatorze (05-05-2014), 
tendo na Presidência a Vereadora Rosângela 
Maria Alfenas de Andrade, na Vice-
Presidência, o Vereador Vinícius Samôr de 
Lacerda, e na Secretaria, o Vereador Carlos da 
Silva Rufato. Às vinte e duas horas, a 
Presidente faz a abertura dos trabalhos em 
nome do Povo e do Município de Ubá, 
invocando a proteção de Deus. A seguir o Sr. 
Secretário faz a chamada nominal dos 
Senhores Vereadores constatando-se a 
presença de todos. Passa-se a Ordem do Dia: 
Discussão e votação final das seguintes 
matérias: 1) Projeto de Lei nº 012/14 que “Dá 
nova redação aos Artigos 106 e 108, da Lei 
Municipal nº 3591, de 20 de abril de 2007, que 
dispõe sobre o serviço público de transporte 
coletivo e individual de passageiros do 
Município de Ubá e dá outras providências”. 
2) Projeto de Lei Complementar nº 07/14 que 
“Altera o vencimento mensal do Médico do 
PSF, de que trata o Anexo I da Lei 
Complementar 147-A, de 16 de abril de 2013, 
e dá outras providências”. É mantido o 
mesmo quórum da primeira votação, com o 
Projeto de Lei nº 012/14 sendo aprovado por 
06 votos a favor e 04 votos contra e o Projeto 
de Lei Complementar nº 07/14 sendo 
aprovado por unanimidade (10 votos). 
Agradecendo a presença de todos a Senhora 
Presidente encerra a sessão às vinte e duas 
horas e cinco minutos.
ATA Nº 91 DA SESSÃO ORDINÁRIA DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE UBÁ , 
realizada em doze de maio de dois mil e 
quatorze (12-05-2014), tendo na Presidência 
a Vereadora Rosângela Maria Alfenas de 
Andrade, na Vice-Presidência, o Vereador 
Vinícius Samôr de Lacerda, e na Secretaria, o 
Vereador Carlos da Silva Rufato. Às 
dezenove horas, a Presidente faz a abertura 
dos trabalhos em nome do Povo e do 
Município de Ubá, invocando a proteção de 
Deus. A seguir o Sr. Secretário faz a chamada 
nominal  dos Senhores Vereadores 
constatando-se a presença de todos. Passa-se 
para a discussão e votação da Ata nº. 89 da 
reunião ordinária do dia 07-05-2014. O 
vereador Rafael Faeda pede vista da ata. 
Passa-se para a discussão e votação da Ata nº. 
90 da reunião extraordinária do dia 07-05-
2014. Colocada em votação a ata 90 é 
aprovada por unanimidade (10 votos). Passa-
se para a leitura do Protocolo.  Passa-se para a 
leitura de pareceres. Passa-se, então, à Leitura 
de proposições dos Srs. Vereadores. Passa-se 
a Ordem do Dia: Primeira discussão e votação 
das seguintes matérias: Projeto de Lei 
Complementar nº 08/14 que “Altera a redação 
do item 2 do inciso VII do Anexo II da Lei 
Complementar Municipal 030, de 11 de julho 
de 1995”. A presente matéria se encontra com 
vista concedida ao vereador Jorge Custódio 
Gervásio, que libera a matéria para discussão 
e votação. Em seguida o vereador Darci Pires 
pede vista ao projeto. 2) Projeto de Lei nº 
024/14 que “Institui no Município de Ubá a 
Gratificação por Desempenho de Metas do 
Programa Nacional de Melhoria do Acesso e 
da Qualidade – PMAQ e dá outras 
providências”. O vereador Oswaldo Peixoto 
pede vista ao projeto. Passa-se à Discussão e 
Votação das Proposições dos senhores 
vereadores. São aprovadas por unanimidade 
(10 votos). A presidente faz a leitura da 
Ordem do Dia da próxima reunião Ordinária. 
Palavra Livre. Agradecendo a presença de 
todos a Senhora Presidente encerra a sessão às 
vinte e uma horas e cinco minutos.
ATA Nº 92 DA SESSÃO ORDINÁRIA DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE UBÁ , 
realizada em dezenove de maio de dois mil e 
quatorze (19-05-2014), tendo na Presidência 
a Vereadora Rosângela Maria Alfenas de 
Andrade, na Vice-Presidência, o Vereador 
Vinícius Samôr de Lacerda, e na Secretaria, o 
Vereador Carlos da Silva Rufato. Às 
dezenove horas, a Presidente faz a abertura 
dos trabalhos em nome do Povo e do 
Município de Ubá, invocando a proteção de 
Deus. A seguir o Sr. Secretário faz a chamada 
nominal  dos Senhores Vereadores 
constatando-se a presença de todos. Passa-se 
para a discussão e votação da Ata nº. 89 da 
reunião ordinária do dia 05-05-2014, que 
encontra-se com vista concedida ao vereador 
Rafael Faeda. A presidente suspende a 
votação desta ata até a próxima reunião e 
disponibilizar o vídeo conseguido e a 

esclarecer quaisquer dúvidas que os 
vereadores possam ter, antes da nova 
votação.  Passa-se para a discussão e votação 
da Ata nº. 91 da reunião ordinária do dia 12-
05-2014. Colocada em votação a ata 91 é 
aprovada por unanimidade (10 votos). Passa-
se para a leitura do Protocolo. Passa-se, 
então, à Leitura de proposições dos Srs. 
Vereadores. Passa-se a Ordem do Dia: 
Primeira discussão e votação das seguintes 
matérias: Projeto de Lei Complementar nº 
08/14 que “Altera a redação do item 2 do 
inciso VII do Anexo II da Lei Complementar 
Municipal 030, de 11 de julho de 1995”. A 
presente matéria se encontra com vista 
concedida ao vereador Darci Pires, que libera 
a matéria para discussão e votação. O Projeto 
de Lei Complementar nº 08/14 é colocado em 
votação. Ocorre um empate de cinco votos 
favoráveis e cinco votos contra o projeto. A 
presidente participa da votação para 
desempatar e se manifesta favorável ao 
projeto. Assim, ele é aprovado por seis votos 
favoráveis e cinco contrários.  2) Projeto de 
Lei nº 024/14 que “Institui no Município de 
Ubá a Gratificação por Desempenho de 
Metas do Programa Nacional de Melhoria do 
Acesso e da Qualidade – PMAQ e dá outras 
providências”. A presente matéria se encontra 
com vista concedida ao vereador Oswaldo 
Peixoto que libera a matéria para votação. O 
vereador Rafael Faeda pede vista ao projeto.  
3) Projeto de Lei Complementar nº 09/14 que 
“Acrescenta § 7º ao Art. 30 da L ei 
Complementar nº 014, de 1992 que dispõe 
sobre o Estatuto dos Servidores do Município 
de Ubá”.  O vereador Vinicius pede vista ao 
projeto para que ele possa apresentar um 
contra projeto na próxima reunião. 4) Projeto 
de Resolução nº 01/14 que “Revoga o Art. 
155, seus incisos e Parágrafos do Regimento 
Interno da Câmara Municipal de Ubá”, em 
votação o projeto é aprovado por 
unanimidade (10 votos). Passa-se à 
Discussão e Votação das Proposições dos 
senhores vereadores. São votadas e 
aprovadas por unanimidade (10 votos). A 
presidente faz a leitura da Ordem do Dia da 
próxima reunião ordinária. O vereador 
Samuel Gazolla solicita a realização de uma 
reunião extraordinária, para votação final dos 
projetos que passarem pela primeira votação 
durante a reunião ordinária. A presidente 
lembra aos vereadores da audiência pública 
que será realizada na próxima semana.  
Palavra Livre. Agradecendo a presença de 
todos a Senhora Presidente encerra a sessão 
às vinte e uma horas e trinta e três minutos.
ATA Nº 93 DA SESSÃO ORDINÁRIA DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE UBÁ,  
realizada em vinte e seis de maio de dois mil e 
quatorze (26-05-2014), tendo na Presidência 
a Vereadora Rosângela Maria Alfenas de 
Andrade, na Vice-Presidência, o Vereador 
Vinícius Samôr de Lacerda, e na Secretaria, o 
Vereador Carlos da Silva Rufato. Às 
dezenove horas, a Presidente faz a abertura 
dos trabalhos em nome do Povo e do 
Município de Ubá, invocando a proteção de 
Deus. A seguir o Sr. Secretário faz a chamada 
nominal  dos Senhores Vereadores 
constatando-se a presença de todos. Passa-se 
para a discussão e votação da Ata nº. 89 da 
reunião ordinária do dia 05-05-2014, que teve 
a sua votação suspensa pela presidente para 
esclarecimentos na última reunião ordinária.  
Colocada em votação a ata 89 é aprovada por 
unanimidade (10 votos). Passa-se para a 
discussão e votação da Ata nº. 92 da reunião 
ordinária do dia 19-05-2014. Colocada em 
votação a ata 92 é aprovada por unanimidade 
(10 votos). Passa-se para a leitura do 
Protocolo. Passa-se para a leitura de 
pareceres. Passa-se, então, à Leitura de 
proposições dos Srs. Vereadores. Passa-se a 
Ordem do Dia: Discussão e votação final das 
seguintes matérias: Projeto de Lei 
Complementar nº 08/14 que “Altera a 
redação do item 2 do inciso VII do Anexo II 
da Lei Complementar Municipal 030, de 11 
de julho de 1995”. é colocado em votação; 
ocorre um empate de cinco votos favoráveis e 
cinco votos contra o projeto. A presidente 
participa da votação para desempatar e se 
manifesta favorável ao projeto. Assim, ele é 
aprovado por seis votos favoráveis e cinco 
contrários. 2) Projeto de Resolução nº 01/14 
que “Revoga o Art. 155, seus incisos e 
Parágrafos do Regimento Interno da Câmara 
Municipal de Ubá”. Colocado em votação o 
projeto é aprovado por unanimidade (10 
votos). Primeira discussão e votação das 
seguintes matérias: 1) Projeto de Lei nº 
024/14 que “Institui no Município de Ubá a 
Gratificação por Desempenho de Metas do 
Programa Nacional de Melhoria do Acesso e 
da Qualidade – PMAQ e dá outras 
providências”. A presente matéria se encontra 
com vista concedida ao vereador Rafael 
Faeda, que devolve o projeto para votação. 
Colocado em votação o projeto é aprovado 
por unanimidade (10 votos). 2) Projeto de Lei 
Complementar nº 09/14 que “Acrescenta § 7º 
ao Art. 30 da Lei Complementar nº 014, de 
1992 que dispõe sobre o Estatuto dos 

 

Servidores do Município de Ubá”. A presente 
matéria se encontra com vista concedida ao 
vereador Vinícius Samor, que devolve o 
projeto para votação informando que ele, 
juntamente com o vereador Samuel Gazolla e 
outros vereadores, apresentará uma proposta 
de modificação do projeto. Para que essa 
proposta seja elaborada o vereador pede vista 
a matéria. Passa-se à Discussão e Votação das 
Proposições dos senhores vereadores. São 
aprovadas por unanimidade (10 votos). A 
presidente faz a leitura da ordem do dia da 
próxima reunião ordinária. Palavra Livre. 
Agradecendo a presença de todos a Senhora 
Presidente encerra a sessão às vinte e uma 
horas e quarenta minutos.
A T A  N º  9 4  D A  S E S S Ã O  
EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE UBÁ,  realizada em vinte e 
seis de maio de dois mil e quatorze (26-05-
2014), tendo na Presidência a Vereadora 
Rosângela Maria Alfenas de Andrade, na 
Vice-Presidência, o Vereador Vinícius Samôr 
de Lacerda, e na Secretaria, o Vereador 
Carlos da Silva Rufato. Às vinte e uma horas 
e quarenta minutos, a Presidente faz a 
abertura dos trabalhos em nome do Povo e do 
Município de Ubá, invocando a proteção de 
Deus. A seguir o Sr. Secretário faz a chamada 
nominal  dos Senhores Vereadores 
constatando-se a presença de todos. Passa-se 
a Ordem do Dia: Discussão e votação final 
das seguintes matérias: 1) Projeto de Lei nº 
024/14 que “Institui no Município de Ubá a 
Gratificação por Desempenho de Metas do 
Programa Nacional de Melhoria do Acesso e 
da Qualidade – PMAQ e dá outras 
providências”. É mantido o mesmo quórum 
da primeira votação e o projeto é aprovado 
por unanimidade (10 votos). Agradecendo a 
presença de todos a Senhora Presidente 
encerra a sessão às vinte e uma horas e 
quarenta e cinco minutos.
ATA Nº 95 DA SESSÃO ORDINÁRIA DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE UBÁ , 
realizada em dois de junho de dois mil e 
quatorze (02-06-2014), tendo na Presidência 
a Vereadora Rosângela Maria Alfenas de 
Andrade, na Vice-Presidência, o Vereador 
Vinícius Samôr de Lacerda, e na Secretaria, o 
Vereador Carlos da Silva Rufato. Às 
dezenove horas, a Presidente faz a abertura 
dos trabalhos em nome do Povo e do 
Município de Ubá, invocando a proteção de 
Deus. A seguir o Sr. Secretário faz a chamada 
nominal  dos Senhores Vereadores 
constatando-se a presença de todos. Passa-se 
para a discussão e votação da Ata nº. 93 da 
reunião ordinária do dia 26-05-2014.  
Colocada em votação a ata 93 é aprovada por 
unanimidade (10 votos). Passa-se para a 
discussão e votação da Ata nº. 94 da reunião 
extraordinária do dia 26-05-2014. Colocada 
em votação a ata 94 é aprovada por 
unanimidade (10 votos). Passa-se para a 
leitura do Protocolo. Passa-se para a leitura 
de pareceres. Passa-se, então, à Leitura de 
proposições dos Srs. Vereadores. Passa-se a 
Ordem do Dia: Primeira discussão e votação 
das seguintes matérias: 1) Projeto de Lei 
Complementar nº 09/14 que “Acrescenta § 7º 
ao Art. 30 da Lei Complementar nº 014, de 
1992 que dispõe sobre o Estatuto dos 
Servidores do Município de Ubá”. A presente 
matéria se encontra com vista concedida ao 
vereador Samuel Gazolla, que devolve a 
matéria para discussão. A presidente 
Rosangela Alfenas informa que o projeto será 
retirado de tramitação e devolvido ao Poder 
Executivo, em atendimento a solicitação feita 
através do Of.171/GP/2014. 2) Projeto de 
Decreto Legislativo nº 01/14 que “Aprova as 
Contas do Município de Ubá, referente o 
exercício de 2012”. O vereador Rafael Faeda 
pede vista ao projeto. 3) Projeto de Lei nº 
027/14 que “Autoriza a abertura de Créditos 
Adicionais Especiais no valor de R$ 
158.150,00 junto ao Orçamento do 
Município, para execução do Programa 
Municipal Dinheiro Direto na Escola”, que 
colocado em votação o Projeto de Lei nº 
027/14 é aprovado por unanimidade (10 
votos). 4) Projeto de Lei nº 028/14 que 
“Autoriza abertura de Crédito Adicional 
Especial no valor de R$ 152.000,00 ao 
Orçamento Municipal de 2014, para 
realização de despesas correntes no âmbito da 
Secretaria Municipal de Saúde/Fundo 
Munic ipa l  de Saúde e dá out ras 
providências”. O vereador Samuel Gazolla 
diz que esse recurso servirá para atender os 
trabalhos que são realizados pelo CAPS – 
Centro de Apoio Psico-Social. Colocado em 
votação o Projeto de Lei nº 028/14 é aprovado 
por unanimidade (10 votos). Passa-se à 
Discussão e Votação das Proposições dos 
senhores vereadores. Colocadas em votação, 
as proposições são aprovadas por 
unanimidade (10 votos). Passa-se então a 
leitura da ordem do dia para a próxima 
reunião ordinária.  Passa-se para a Palavra 
Livre. Agradecendo a presença de todos a 
Senhora Presidente, Vereadora Rosângela 
Maria Alfenas de Andrade, encerra a sessão 
às vinte horas e quarenta e cinco minutos.

 
No último dia 06/08, o jovem atleta 
Bráulio Moreira, praticante de 
Taekwondo, esteve presente à 
Câmara para conversar com os 
Vereadores que in tegram a 
Comissão de Esportes, Lazer e 
Turismo da Câmara Municipal de 
Ubá. Além do atleta, estiveram 
presentes os Vereadores Rafael 
Faeda (Presidente da Comissão), 
Vinícius Samôr e Carlos Rufato 
(membros titulares). 
Na oportunidade, foi discutida a 
possibilidade da criação de um 
programa Bolsa Atleta Municipal, 
nos mesmos moldes do programa já 
existente do governo federal. Após a 
reunião, os Vereadores afirmaram 
que irão estudar uma proposta a ser 
a p r e s e n t a d a  a o  E x e c u t i v o  
Municipal, para que todos os atletas 
ubaenses possam ser contemplados 
com este benefício.
Bolsa Atleta Federal
O governo brasileiro mantém, desde 
2005, o maior programa de 
patrocínio individual de atletas no 
mundo. O público beneficiário são 
atletas de alto rendimento que obtêm 
bons resultados em competições 
nacionais e internacionais de sua 
modalidade. O programa garante 
condições mínimas para que se 
dediquem, com exclusividade e 
tranquilidade, ao treinamento e 
competições locais, sul-americanas, 
p a n - a m e r i c a n a s ,  m u n d i a i s ,  
olímpicas e paraolímpicas. Desde 
2012, com a Lei 12.395/11, é 
permitido que o candidato tenha 
outros patrocínios, o que permite que 
atletas consagrados possam ter a 
bolsa e, assim, contar com mais uma 
fonte de recurso para suas 
atividades.
Atualmente, são cinco as categorias 

de bolsa oferecidas pelo Ministério 
do Esporte: Atleta de Base, 
Estudantil, Nacional, Internacional e 
Olímpico/Paralímpico. Em breve 
será iniciada a categoria Atleta Pódio 
(para atletas de modalidades 
individuais – Lei 12.395/11).
Os beneficiados pelo Bolsa-Atleta 
recebem a ajuda durante um ano. O 
dinheiro é depositado em conta 
específica do atleta na Caixa 
Econômica Federal. A prioridade é 
para atletas de esportes que 
compõem os programas dos Jogos 
O l í m p i c o s  e  d o s  J o g o s  
Paraolímpicos. Em seguida, o 
benefício se destina e atletas de 
modal idades chamadas não-
ol ímpicas (que compõem o 
programa dos Jogos Pan-americanos 
e outras que não fazem parte dessas 
competições).
O Bolsa-Atleta atende atletas que 
tenham obtido bons resultados 
independentemente de sua condição 
econômica e sem necessidade de 
intermediários. Basta que cumpra os 
requisitos, mantenha-se treinando e 
compet indo e alcance bons 
resul tados nas compet ições 
qualificatórias indicadas pelas 
respectivas confederações. A 
principal prestação de contas do 
atleta ao governo e à sociedade é a 
obtenção de resultados expressivos 
nas disputas.
O programa federal inspirou alguns 
estados e municípios a instituir 
projetos semelhantes, o que foi um 
ganho para o esporte brasileiro. O 
programa passa por avaliação 
cont ínua e aperfe içoamento 
constante visando a atender 
satisfatoriamente aos interessados e 
aos objetivos do esporte de alta 
performance no país.

Os Vereadores da Câmara 
Municipal de Ubá aprovaram por 
unanimidade, 12 moções de 
Congratulações e Aplausos para os 
atletas do Projeto Karatê Cidadão 
que representaram o município com 
b r i l h a n t i s m o  n o s  ú l t i m o s  
campeonatos. A iniciativa foi do 
Vereador Vinícius Samôr (PTdoB).
Dos 15 karatecas da delegação do 
P r o j e t o  K a r a t ê  C i d a d ã o ,  
convocados para a seleção mineira 
que disputou a primeira etapa do 
Campeona to  b ras i l e i ro  da  
modalidade em Uberlândia, dez se 
classificaram para a segunda e 
decisiva etapa do Campeonato 
Brasileiro, que será realizada em 
outubro, em Brasília. Esta etapa 
vale, também, vaga na Seleção 
Brasileira de Karatê que irá disputar 
o campeonato Panamericano.
O Projeto Karatê Cidadão foi 
implantado na cidade de Ubá, pela 
S e c r e t a r i a  M u n i c i p a l  d e  
Desenvolvimento Social, no início 
de 2009, como projeto social que 
tem por objetivo assegurar o direito 
à c idadania de cr ianças e 
adolescentes que se encontram em 
situação de risco ou vulnerabilidade 
pessoal e social. No projeto, o 
Karatê é apl icado em três 
dimensões: formação do caráter do 
karateca; defesa pessoal e esporte, 
possibilitando, assim, ao atleta um 
b o m  d e s e n v o l v i m e n t o  
neuropsicomotor, a solidificação de 
sua personalidade e uma melhor 
qualidade de vida.  
Atualmente o Karatê Cidadão 
atende cerca de 400 atletas 
inseridos nas seguintes unidades de 
proteção social básica: Centros de 
Referência de Assistência Social 

(CRAS), Ação Carinho, Pró-
Adolescente e Pró-Ação. O Karatê 
Cidadão é um dos projetos de 
proteção social de maior sucesso. A 
adesão e frequência dos alunos é 
muito alta. 
Os treinos são realizados nos 
Cent ros  de  Referênc ia  de  
Assistência Social dos bairros São 
Domingos, São João, Pires da Luz e 
Agroceres; nas sedes do programa 
Ação Car inho dos ba i r ros  
Primavera e Colônia e na Secretaria 
de Desenvolvimento Social, nos 
turnos da manhã, tarde e noite, de 
acordo com a programação das 
unidades de proteção básica.
No decorrer destes cinco anos, o 
projeto Karatê Cidadão vem se 
d e s t a c a n d o  e m  d i v e r s o s  
campeonatos de abrangência 
municipal, regional e nacional. Em 
2011 o projeto ficou no 39º lugar no 
ranking geral da Federação Mineira 
de Karatê (FMK) e em 6º lugar no 
ranking geral do Circuito Zona da 
Mata de Karatê. Em 2012 
conquistou o 28º lugar no ranking 
geral da FMK, o 3º lugar do 
Circuito Zona da Mata. Em 2013, o 
projeto ficou em 1º lugar no ranking 
geral da Zona da Mata.
Já em 2014, o projeto karatê 
cidadão ficou em 1º lugar geral da 1ª 
etapa do Circuito Zona da Mata de 
K a r a t ê .  1 5  a t l e t a s  f o r a m  
convocados para a Seleção Mineira, 
que disputou a 1ª etapa do 
Campeonato Brasileiro. 
Uma das moções foi referente à 
participação destes alunos na 2ª 
Etapa do Circuito Zona da Mata de 
Karate. Durante esta etapa do 
Circuito, vários foram os alunos do 
projeto ocupantes dos postos mais 

altos do pódio, colocando o nome 
de Ubá entre as melhores da região 
no Karate-Do. Ainda durante esta 
competição, o Projeto Karatê 
Cidadão lançou o nome de dois de 
seus competidores como árbitros 
junto à Federação Mineira de 
Karatê (Sensei Martim Barbosa e 
Franciel Marques), demonstrando o 
conhecimento marcial e social 
repassados a todos os integrantes 
deste importante programa.
Lista dos karatecas do projeto 
Karatê Cidadão classificados 
para a final do Brasileiro em 
Outubro:  
M e d a l h a s  d e  O u r o :
Jessica Cristina, 14 anos, Categoria 
kumite (menos de 77 kg); Rafaela 
Lopes, 18 anos, Categoria kumite 
sub21(menos de 60 kg); Pedro 
Paulo, 24 anos, Categoria kata 
sênior especial (para caratecas das 
faixas roxa a preta); Gustavo 
Henrique, 29anos, Categoria kata 
pessoas com deficiência.
M e d a l h a s  d e  P r a t a :
Pedro Paulo, 24 anos , Categoria 
kata universitário especial; Keteny 
Dias, 17 anos, Categoria kumite 
feminino (16-17 anos novos, mais 
de 59 kg); Gabriel Antônio Lima, 
15 anos, em duas categorias: novos, 
kata masculino, 14-15 e no kumite 
menos 70 kg; Bruno Afonso, 19 
anos, kumite sênior especial 
(menos de 84 kg).
M e d a l h a s  d e  B r o n z e :  
Camila Martins, 15 anos, kumite 
categoria 14-15 (menos 54 kg); 
Weverson Oliveira, 23 anos, kumite 
sênior especial (menos 75kg); 
Giovane Emiliano, 19 anos, 
categorias sub21 especial (menos 
de 78 kg).

Câmara parabeniza 
at letas vencedores do 

Campeonato Brasileiro de Karatê

Atleta do Taekwondo recebe congratulações da Câmara
por medalha de prata em Campeonato Brasileiro

A Câmara Municipal aprovou 
e n v i o  d e  u m a  M o ç ã o  d e  
Congratulações e Aplausos à atleta 
Thayná Malta, pela conquista da 
medalha de prata no Campeonato 

Brasileiro de Taekwondo, realizado em 
Maringá-Londrina, nos dias 02 e 03 de 
agosto.

O Taekwondo é uma Arte 
Marcial coreana, que ensina mais que 

habilidades físicas e de luta. É uma 
disciplina que mostra uma maneira de 
engrandecer o espírito e a vida através 
do treinamento do corpo e da mente. 
Hoje, se tornou um esporte global que 
tem ganhado reputação internacional, 

e se projeta entre os esportes oficiais 
nas Olimpíadas. Os princípios do 
Taekwondo são a cortesia, a 
integridade, a perseverança e o 
autocontrole.
Na mensagem encaminhada à atleta, 

o s  Ve r e a d o r e s  e x a l t a m  s u a  
participação neste torneio e externam 
sua torcida para que ela continue a 
elevar o nome de nossa cidade por todo 
o país.



Câmara recebe Secretário Municipal de Saúde 
para esclarecer projetos em tramitação

Durante a reunião ordinária do 
dia 11/08, compareceu à Câmara 
o Secretário Municipal de 
Saúde, Thiago de Castro, 
convidado para tratar com os 
vereadores sobre o Projeto de 
Lei nº 43/14, que “Autoriza 
abertura de Crédito Especial no 
valor de R$ 840.000,00 junto ao 
Orçamento Municipal de 2014, 
para realização de despesas de 
custeio no âmbito da Secretaria 
Municipal de Saúde/Fundo 
Municipal de Saúde, e dá outras 
providências”. 
A matéria iniciou sua tramitação 
no Legislativo em 07/07, quando 
o primeiro pedido de vista foi 
concedido ao vereador Rafael 
Faeda, que solicitou a presença 
do Secretário. Acompanhado de 
sua equipe técnica, Thiago de 
Castro disse que o projeto em 
discussão refere-se a uma verba 
para implantação do CAPS AD 
I I I  ( P o n t o  d e  A t e n ç ã o  
Especializada da Rede de 
Atenção Psicossocial), do 
Ministério da Saúde, destinado a 
proporcionar a atenção integral e 
cont ínua a pessoas com 
necessidades relacionadas ao 
consumo de álcool, crack e 
o u t r a s  d r o g a s ,  c o m  
funcionamento 24 horas do dia e 
em todos os dias da semana, 
inclusive fins de semana e 
feriados. 
Segundo o Secretário, o Centro 
de Atenção Ps icossoc ia l  
atenderá não apenas o município 
de Ubá, mas toda a região. O 
recurso que será recebido do 
Ministério da Saúde é de R$ 105 
mi l ,  que serão enviados 
mensalmente para ajudar no 
custeio do programa, mantendo 
a equipe mínima necessária e 
também uma série de atividades 
que devem ser realizadas através 
dele. 
Thiago lembrou que este não 
será um serviço isolado, já que o 
CAPS AD III irá se articular com 
os demais serviços existentes 
não apenas na rede de saúde 
como também nas demais 
secretarias e na comunidade. Ele 
contou que essa unidade do 
CAPS será montada em um 
imóvel que já foi alugado pela 
Prefeitura e passará pelas 
devidas adaptações para receber 

o programa. Os profissionais que 
irão compor este serviço estão 
descritos em uma normativa 
própria do Ministério da Saúde e 
a equipe é composta de médicos, 
enfermeiros, assistentes sociais, 
psicólogos, fisioterapeutas, 
t e r a p e u t a s ,  t é c n i c o s  d e  
enfermagem, etc. Serão doze 
leitos no total, mas estes não 
serão leitos de internação, e sim 
de atenção, sendo que nos casos 
de necessidade de internamento 
o programa buscará os leitos de 
retaguarda nos hospitais.
O Secretário destacou que toda 
decisão referente ao programa 
caberá ao Consórcio de Saúde 
em que a cidade de Ubá está 
inserida, que conta com outros 
dezenove municípios. Segundo 
ele, a execução deste serviço via 
consórcio traz tranquilidade para 
o  m u n i c í p i o ,  p o i s  a s  
responsabilidades e custos do 
programa serão compartilhados 
com todos os seus integrantes, 
não ficando apenas a cargo do 
município de Ubá. 
Sobre o valor do recurso que virá 
dos outros municípios para 
colaborar com o projeto, o 

Secretário disse que este ainda 
não foi definido, uma vez que o 
custo efetivo do programa ainda 
não foi estabelecido. No entanto, 
a metodologia proposta para a 
divisão do custo entre os 
municípios será de acordo com o 
número de habitantes de cada um 
deles.
O convidado não soube informar 
com precisão em números a 
demanda por este tipo de 
atendimento, mas garantiu que 
ela é muito grande, destacando 
que este é um programa que irá 
preencher uma grande lacuna 
que existe na nossa região, 
fazendo interface com diversos 
setores e trazendo um grande 
benefício para a população. 
Thiago contou que a decisão de 
mon ta r  o  p rog rama v ia  
consórcio foi tomada por 
deliberação direta da Secretaria 
Municipal de Saúde de Ubá, com 
apoio e concordância dos demais 
gestores. Sobre a construção da 
rede de saúde, o Secretário disse 
esperar que cada município 
participante cumpra o seu papel 
na atenção dos usuários. Ele 
e s c l a r e c e u  q u e  a  

responsabilidade de atender este 
tipo de paciente é do município e 
que a proposta de implantação 
desse programa é uma escolha 
feita a partir da crença de que ele 
realmente trará benefícios para a 
população. 
Quanto ao procedimento com os 
pacientes no período da crise de 
abst inência, o Secretár io 
enfatizou que cada paciente é 
único e deve ser tratado de 
acordo com sua situação, e a 
decisão será tomada pelos 
profissionais que irão compor a 
equipe de tratamento e, havendo 
necessidade de internação, será 
solicitado um leito de retaguarda 
em hospital. Ele destacou ainda 
que os pacientes que se 
encontram institucionalizados, 
há anos internados, não serão 
encaminhados para o CAPS AD 
e afirma que para esse tipo de 
t r a t a m e n t o  e s t á  s e n d o  
desenvolvido outro tipo de 
programa, que é o Serviço de 
Residência Terapêutica.
Por fim, o Secretário destacou 
que este recurso é específico 
para a montagem do CAPS AD 
III. O trabalho feito com a 

população de rua faz parte de um 
projeto que já está sendo 
desenvolvido no Centro POP em 
parceria com a Secretaria de 
Desenvolvimento Social. 
Colocado em votação, o PL nº 
043/14 foi aprovado por 
unanimidade, em dupla votação, 
ambas realizadas neste dia 11.
Outra matéria que também 
tramitava na Câmara desde o 
início de julho é Projeto de Lei 
Complementar nº 06/14, que 
“Institui o Código de Saúde do 
Município de Ubá e dá outras 
providências”.  Sobre este, o 
Secretário de Saúde apresentou 
os membros das entidades 
ligadas ao projeto que estavam 
presentes à sessão. Thiago 
a l e g o u  q u e  a  p r i n c i p a l  
importância da votação do 
Código de Saúde é que ele traz 
u m  d e s e n h o  g e r a l  d a s  
necessidades específicas do 
município nesta área, já que 
atualmente estamos vinculados 
ao Código de Saúde do Estado. 
O PLC nº 06/14 também teve 
duas votações em 11/08, sendo 
aprovado por unanimidade em 
ambas.

O Secretário de Saúde, Thiago de Castro, atendeu a solicitação dos Vereadores e tirou as dúvidas relacionadas aos projetos em tramitação
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RESENHA DA REUNIÃO 
ORDINÁRIA DE 04/08/2014

VEREADOR CÉLIO BOTARO
Indicação 156/14, ao Prefeito, 
manilhar o restante de um trecho no 
córrego localizado nos fundos das 
residências da Vila Gonçalves.
Indicação 157/14, ao Prefeito, 
construção de passeios públicos em 
todo o entorno do Aeroporto 
Municipal, bem como em toda 
extensão da Avenida Paulino 
Fernandes, margeando o lado do Rio.
VEREADOR JOSÉ ALVES 
GERMANO
Indicação 158/14, ao Prefeito, 
limpeza geral da Rua Alberto 
Rodrigues Baião, Bairro São João.
Indicação 159/14, ao Prefeito, 
providências quanto à rede de esgoto 
a céu aberto no final da Rua 
Wences lau  Campos ,  Ba i r ro  
Mangueiras Rural.
Requerimento 153/14, ao Prefeito, 
asfaltamento da Rua Adão Quintão, 
nas proximidades do Posto de Saúde, 
Bairro Agroceres. Reitera Indicação 
187/13.
V E R E A D O R  O S WA L D O  
PEIXOTO GUIMARÃES
Moção de Pesar 046/14, pelo 
falecimento do Senhor Camilo dos 
Santos Filho, ocorrido recentemente 
em nossa cidade.
VEREADOR RAFALE PAULO 
DE FREITAS – RAFAEL FAÊDA
Indicação 160/14, ao Prefeito, 
reforma da rede de esgoto do trecho 
compreendido entre a Rua Mário 
Pereira Pontes, próximo ao posto de 
saúde, até a Rua Santa Maria, em 
frente à Igreja Católica do Distrito de 
Diamante.
VEREADOR VINÍCIUS SAMÔR 
DE LACERDA
Requerimento 152/14, ao Prefeito e 
às Secretarias de Obras, de 
Planejamento e demais órgãos 
competentes, para que informem a 
respeito de uma construção realizada 
no final da Ponte da Bandeira, 
esquina com a Rua Capitão Ananias 
Teixeira de Abreu.
Requerimento 154/14, ao Prefeito, 
bem como à Secretária Municipal de 
Desenvolvimento Social, solicitando 
explicações relacionadas ao Projeto 
Karatê Cidadão.
Moção de Congratulações e Aplausos 
047/14, ao Sensei do Projeto Karatê 
Cidadão, Wagner Gomes, pelos 
resultados obtidos por seus alunos no 
Campeonato Brasileiro de Karatê, 
ocorrido em Uberlândia, durante o 
mês de julho.
Moção de Congratulações e Aplausos 
048/14, ao atleta do Projeto Karatê 
Cidadão, Giovane Emil iano, 
medalha de bronze na primeira etapa 
do Campeonato Brasileiro de Karatê 
na categoria sub21 especial (menos 
78 kg).
Moção de Congratulações e Aplausos 
049/14, ao atleta do Projeto Karatê 
Cidadão, Weverson Oliveira, 
medalha de bronze na primeira etapa 
do Campeonato Brasileiro de Karatê 
na modalidade kumite sênior especial 
(menos 75 kg).
Moção de Congratulações e Aplausos 
05014, ao atleta do Projeto Karatê 
Cidadão, Camila Martins, medalha 
de bronze na primeira etapa do 
Campeonato Brasileiro de Karatê na 
modalidade kumite, categoria 14-15 
(menos 75 kg).
Moção de Congratulações e Aplausos 
051/14, ao atleta do Projeto Karatê 
Cidadão, Bruno Afonso, medalha de 
prata na pr imeira etapa do 
Campeonato Brasileiro de Karatê na 
modalidade kumite sênior especial 
(menos 84 kg).
Moção de Congratulações e Aplausos 

052/14, ao atleta do Projeto Karatê 
Cidadão, Keteny Dias, medalha de 
prata na pr imeira etapa do 
Campeonato Brasileiro de Karatê na 
modalidade kumite feminino (16 – 
17 anos novos, mais de 59 kg).
Moção de Congratulações e 
Aplausos 053/14, ao atleta do Projeto 
Karatê Cidadão, Pedro Paulo, 
medalha de prata na primeira etapa 
do Campeonato Brasileiro de Karatê 
na modalidade kata universitário 
especial.
Moção de Congratulações e 
Aplausos 054/14, ao atleta do Projeto 
Karatê Cidadão, Gustavo Henrique, 
medalha de ouro na primeira etapa do 
Campeonato Brasileiro de Karatê na 
modalidade kata pessoas com 
deficiência.
Moção de Congratulações e 
Aplausos 055/14, ao atleta do Projeto 
Karatê Cidadão, Pedro Paulo, 
medalha de ouro na primeira etapa do 
Campeonato Brasileiro de Karatê na 
modalidade kata sênior especial 
(para karatecas das faixas roxa e 
preta).
Moção de Congratulações e 
Aplausos 056/14, ao atleta do Projeto 
Karatê Cidadão, Rafaela Lopes, 
medalha de ouro na primeira etapa do 
Campeonato Brasileiro de Karatê na 
modalidade kumite (sub21 menos de 
60 kg).
Moção de Congratulações e 
Aplausos 057/14, ao atleta do Projeto 
Karatê Cidadão, Gabriel Antônio 
Lima, medalha de prata na primeira 
etapa do Campeonato Brasileiro de 
Karatê em duas categorias: kata 
masculino (novos), e kumite (menos 
70 kg).
Moção de Congratulações e 
Aplausos 058/14, ao atleta do Projeto 
Karatê Cidadão, Jessica Cristina, 
medalha de ouro na primeira etapa do 
Campeonato Brasileiro de Karatê na 
modalidade kumite (menos 75 kg).
Moção de Congratulações e 
Aplausos 059/14, aos alunos do 
Projeto Karatê Cidadão, pelos 
resultados obtidos na 2ª Etapa do 
Circuito Zona da Mata de Karatê, 
o c o r r i d o  n o  m u n i c í p i o  d e  
Cataguases/MG, recentemente.

RESENHA DA REUNIÃO 
ORDINÁRIA DE 11/08/2014

VEREADOR CARLOS DA SILVA 
RUFATO
Requerimento 157/14 Prefeito, 
calçamento ou asfaltamento da Rua 
Francisco André de Araújo, que liga 
os bairros: Industrial e Vila Casal. 
Reitera Indicação 114/13A.
Moção de Congratulações e 
Aplausos 060/14, à Empresa Itatiaia 
Móveis, pelo transcurso de seus 50 
anos de sua fundação e existência.
V E R E A D O R  M A U R Í C I O  
VALADÃO REIMÃO DE MELO
Indicação 162/14 Ao Prefeito, 
p r o t e s t a n d o  e  s o l i c i t a n d o  
providências contra decisão da 
Secretaria Municipal de Saúde, em 
proibir a realização de exames de 
Eletrocardiograma nas dependências 
da Policlínica Regional, com 
exceção das provenientes das 
Unidades de Saúde.
VEREADOR RAFAEL PAULO 
DE FREITAS – RAFAEL FAÊDA
Indicação 161/14 ao Prefeito, a 
urgente colocação de um redutor de 
velocidade na Avenida Paulino 
Fernandes, nas proximidades da 
empresa Grossi & Oliveira.
Requerimento 156/14 ao Prefeito, ao 
PROCON-Ubá e aos Gerentes 
Gerais de todas as instituições 
bancárias e financeiras da cidade, 
que informem a esta Casa sobre o 
cumprimento ou não das exigências 

contidas na Lei Estadual nº 
12.971/98, que torna obrigatória a 
instalação de cabines individuais nos 
caixas de atendimento público, como 
também divisórias, biombos ou 
estruturas nos locais em que haja 
movimentação de dinheiro.
V E R E A D O R  S A M U E L  
GAZOLLA LIMA – VEREADOR 
PROFESSOR SAMUEL
Representação 037/14 às Direções 
das Concessionárias de Telefonia 
Móvel, empresas: Oi, Claro, TIM e 
Vivo, solicitando a ampliação da 
cobertura dos serviços, com a 
construção de novas torres de 
transmissão para os bairros: Dr. José 
Cavaliere, João Teixeira, conhecida 
como Tanquinho, em nossa cidade.
VEREADOR VINÍCIUS SAMÔR 
DE LACERDA
Requerimento 158/14 com base no 
Requerimento 073/14, que cria a 
Comissão Especial de Combate ao 
Crack e outras drogas, a realização da 
1ª Corrida e Caminhada, organizada 
pela Câmara de Ubá, intitulada 
“Corrida pela Paz”, que acontecerá 
nas ruas de Ubá, terá dois percursos, 
sendo um trajeto de seis quilômetros 
(corrida) e outro de três quilômetros 
(caminhada), definido juntamente 
com a Prefeitura, sem limite de idade 
para participação.
Requerimento 159/14 com base no 
Requerimento 073/14, que cria a 
Comissão Especial de Combate ao 
Crack e outras drogas, a realização 
do 1º Torneio de Futebol, organizado 
pela Câmara de Ubá, intitulado 
“Futebol pela Paz”, com a parceria da 
Comissão Especial citada e também, 
a Comissão de Esportes, Lazer e 
Turismo (ambas da CMU), contando 
com o apoio da Faculdade de 
Educação Física da FAGOC, Polícia 
Militar de Minas Gerais, Meio de 
Comunicação da cidade, FEMAC, 
Prefeitura de Ubá, através da 
Secretaria Municipal de Obras e 
Mobilidade Urbana e Secretaria 
Municipal de Saúde.
VEREADOR RAFAEL PAULO 
DE FREITAS – RAFAEL FAÊDA; 
VEREADOR CARLOS DA SILVA 
R U FAT O  E  V E R E A D O R  
V I N Í C I U S  S A M Ô R  D E  
LACERDA 
Requerimento 155/14 ao Prefeito, 

sugerindo-lhe acatar pleito do 
jovem esportista ubaense Bráulio 

Moreira, a aprovação de projeto de 
liberação emergencial de recurso 

adotado como Passaporte 
Desportivo, em auxílio à 

complementação do Ciclo Olímpico 
a atletas que já o integram.

RESENHA DA REUNIÃO 
ORDINÁRIA DE 14/07/2014

VEREADOR CARLOS DA SILVA 
RUFATO
Indicação 151/14, ao Prefeito, 
calçamento da Rua Maestro João 
Ernesto, que liga os bairros: 
Industrial ao Palmeiras.
Indicação 152/14, ao Prefeito, 
calçamento no final da Rua Lenir 
Guiziline de Andrade, Bairro 
Coparma.
V E R E A D O R  J O R G E  
CUSTÓDIO GERVÁSIO –  
JORGE DA KOMBI
Requerimento 151/14, ao Prefeito, 
execução do contrato firmado entre o 
Município e a Empresa Viação Ubá 
Transportes Ltda.
V E R E A D O R  M A U R Í C I O  
VALADÃO REIMÃO DE MELO 
– DR. VALADÃO
R e p r e s e n t a ç ã o  0 3 6 / 1 4 ,  a o  
Comandante do XXI BPM e à Chefia 
da Delegacia Regional de Polícia, 
providências e apuração do caso do 

comunicado da Next Telecom (cujo 
telefone é 32- 3551-1499), operadora 
de internet que atua na região do 
Tanquinho, que deixará de nos enviar 
sinal de internet a partir do dia 28 de 
julho, denunciando nosso contrato, 
devido ao fato de que a torre que 
possui e se localiza nos terrenos da 
Fábrica de Móveis Lufer (Rodovia 
Ubá-Divinésia, Km 2), ter sofrido 
furtos por 6 (seis) vezes, o que 
inviabiliza sua atuação na área.
VEREADOR RAFAEL PAULO 
DE FREITAS – RAFAEL FAÊDA
Indicação 147/14, ao Prefeito, 
melhor ias  s ign i f i ca t ivas  na 
sinalização horizontal, vertical e a 
inclusão de placas no Bairro Jardim 
Glória.
Requerimento 149/14, ao Prefeito e 
ao Secretário Municipal de Saúde 
para que intercedam, em caráter de 
urgência, junto à Copasa/MG, 
visando providências de análises da 
qualidade da água do poço artesiano 
que serve a comunidade do Distrito 
de Diamante. Reitera Requerimento 
318/13.
R e q u e r i m e n t o  1 5 0 / 1 4 ,  a o  
Comandante da 35ª Cia. PMMG, 
viabilizar uma guarnição militar para 
atuar no Distrito de Diamante e 
ainda, a reforma do Posto de PMMG 
que se encontra desativado há anos 
no local. Reitera Representação 
053/13.
V E R E A D A O R  S A M U E L  
GAZOLLA LIMA
Indicação 153/14, ao Prefeito, 
implementar em Ubá o serviço de 
castração de animais (cães e gatos), 
abandonados ou não, através de um 
Castramóvel.
Indicação 154/14, ao Prefeito, unir 
esforços para a instalação do Serviço 
de Caixa Postal Comunitária, nas 
localidades rurais do município, em 
parceria com as Associações de 
Moradores das Comunidades Rurais 
e a ECT – Empresa de Correios e 
Telégrafos.
Indicação 155/14, ao Prefeito, 
analisar e encaminhar a esta casa de 
leis o Ante Projeto anexo, na forma 
de Projeto de Lei, para criar a 
POLÍTICA MUNICIPAL DE 
D E S E N V O L V I M E N T O  
COMUNITÁRIO E AUTORIZA A 
C R I A Ç Ã O  D O  F U N D O  
MUNICIPAL DE INCENTIVO À 
O R G A N I Z A Ç Ã O  
COMUNITÁRIA, pois será um 
passo importante para garantir e 
fortalecer as Associações de 
Moradores, uma maior participação 
da sociedade na gestão das políticas 
públ icas no munic íp io  e  a  
participação comunitária e popular.

RESENHA DA REUNIÃO 
ORDINÁRIA DE 18/08/2014

VEREADOR CARLOS DA SILVA 
RUFATO
Requerimento 160/14 ao Prefeito, 
construção de um quebra-molas no 
Anel Viário, na rodovia do Bairro 
Bom Sucesso, nas imediações em 
sentido a cidade de Rodeiro/MG, em 
uma curva fechada, muito perigosa, 
próxima à ponte. Reitera Indicação 
042/14.
Requerimento 161/14 ao Prefeito, a 
rep in tura nos quebra-molas 
existentes em nossa cidade, 
sinalizando-os com placas com 
maior visibilidade e com tintas 
refletidora.
Moção de Congratulações e 
Aplausos 061/14, à Empresa 
Transporte Camillo dos Santos, pelo 
transcurso de seus 70 anos de sua 
fundação e existência.
Moção de Pesar 062/14, pelo 
falecimento do Senhor Sebastião 

Pereira Lopes.
VEREADOR CÉLIO BOTARO
Indicação 169/14 ao Prefeito, 
recapeamento asfáltico em toda 
extensão da Avenida José Resende 
Brando, Bairro Bom Pastor.
V E R E A D O R  J O R G E  
CUSTÓDIO GERVÁSIO
Requerimento 162/14 ao Prefeito, 
informações sobre o projeto de 
construção de uma ponte no Bairro 
Meu Sonho, em frente à Escolinha 
Nossa Senhora Aparecida.
Requerimento 163/14 ao Prefeito, 
informações sobre a recente 
realização de colocação de adesivos 
nos carros oficiais do Poder 
Executivo.
Requerimento 164/14 ao Prefeito, 
informações sobre o financiamento 
de cinco milhões de reais, aprovado 
por esta Casa, cuja destinação, 
segundo o Executivo, entre diversas 
outras benfeitorias, resultaria na 
revitalização e asfaltamento desde o 
Bairro Ponte Preta até o Aeroporto da 
cidade.
VEREADOR JOSÉ ALVES 
GERMANO
Indicação 163/14 ao Prefeito, 
construção de um muro de contenção 
na Rua Adriano de Paula, Vale do Ipê.
Indicação 164/14 ao Prefeito, junto à 
ENERGISA, visando a colocação de 
luminárias na Avenida Doutor Heitor 
Peixoto de Toledo, próximo ao nº 
880, no Povoado Boa Vista, Colônia 
Padre Damião.
Requerimento 165/14 ao Prefeito, 
junto à ENERGISA, visando a 
colocação de poste, com iluminação 
pública, junto à Rua Cândido 
Martins de Oliveira, Bairro Santa 
Bernadete. Reitera Representação 
032/14, de autoria do Vereador 
Carlos da Silva Rufato.
V E R E A D O R  O S WA L D O  
PEIXOTO GUIMARÃES
Indicação 168/14, ao Prefeito, junto à 
ENERGISA, proceder em um 
pequeno deslocamento de um poste 
localizado em frente a garagem da 
residência do Senhor Wilson Emídio 
Teixeira, à Rua José Lourenço da 
Silva, nº 331, no Bairro da Luz.
V E R E A D O R  S A M U E L  
GAZOLLA LIMA – VEREADOR 
PROFESSOR SAMUEL
Indicação 166/14 ao Prefeito, para 
viabilizar subvenção social ao 
Departamento de Assistência Social 
João de Freitas, que realizam um 
importantíssimo trabalho social para 
idosos carentes de um lar de longa 
permanência na cidade.
Indicação 167/14, ao Prefeito, para 
encaminhar às Secretarias de 
Educação e do Ambiente e 
Mobilidade Urbana, visando a 
criação de um Programa Ambiental 
de Coleta e Reciclagem dos Restos 
de Óleo de Cozinha, em parceria com 
a RECICLAU.
VEREADOR VINÍCIUS SAMÔR 
DE LACERDA
Moção de Congratulações e 
Aplausos 063/14, aos Maçons pelo 
transcurso do dia dessa sociedade, 
que se comemora no dia 20 de 
agosto.
Moção de Congratulações e 
Aplausos 064/14, à atleta Thayná 
Malta, pela conquista da medalha de 
prata no Campeonato Brasileiro de 
Ta e k w o n d o ,  r e a l i a d o  e m  
Maringá/Londrina.
VEREADOA ROSÂNGELA 
M A R I A  A L F E N A S  D E  
ANDRADE E VEREADOR 
CARLOS DA SILVA RUFATO.
Moção de Pesar 062/14, pelo 
falecimento do Senhor Sebastião 
Pereira Lopes.

Vereadores aprovam repasse de verba ao Núcleo de Co mbate ao Câncer
Encaminhado pela prefeitura 
através da mensagem 040/2014, 
foi aprovado o Projeto de Lei que 
“autoriza o Poder Executivo a 
conceder subvenção social ao 
Núcleo Regional de Voluntários 
de Combate ao Câncer, desta 
c idade, e contém outras 
disposições”.

“O Núcleo é uma das instituições 
mais admiradas de Ubá que vem, 
por anos, real izando um 
elogiável trabalho social, 
reconhecido e apoiado por 
p r a t i c a m e n t e  t o d o s  o s  
segmentos da comunidade. É 
sabido, também, que essa 
ent idade,  merec idamente 

reconhecida de utilidade pública 
pelo poder público, está imbuída 
no propós i to  de sempre 
aperfeiçoar e expandir os 
serviços que presta, de forma 
t o t a l m e n t e  g r a t u i t a ,  à  
c o m u n i d a d e  u b a e n s e  e  
regional”, diz a mensagem.

“Muito justo, portanto, que o 

Poder Público colabore na 
consecução dos objetivos 
estatutários do Núcleo do 
Câncer, contemplando-o com 
subvenção social com recursos 
do Fundo Municipal de Saúde, 
na certeza de que esses recursos 
serão integralmente utilizados 
em prol da coletividade, eis que a 

referida entidade não remunera 
seus diretores e tampouco 
distribui lucros ou dividendos a 
seus associados”, justifica.

O projeto de Lei foi aprovado 
por unanimidade dos Vereadores 
durante a reunião do dia 11/08 e 
seguiu para a sanção do Poder 
Executivo.



Há cerca de dois meses um ônibus trafegava pela Rua das Laranjeiras, 
no Rio de Janeiro, quando um passageiro passou a queixar-se de dor no 
peito; o motorista parou o coletivo em frente ao Instituto Nacional de 
Cardiologia, e levou o paciente até a portaria. Foi informado que lá 
apenas recebia casos referenciados de outras unidades, e o paciente 
morreu na porta do Hospital sem ser atendido. E vejam que ele estava na 
porta nada mais nada menos que do Instituto Nacional de Cardiologia. A 
Justiça está processando o diretor, os plantonistas e os porteiros do 
Hospital. Semanas após, na Zona Leste de São Paulo, próximo ao 
estádio Itaquerão, um paciente foi levado a uma Clínica particular e 
morreu no saguão proibido de ser atendido.

Em Ubá recentemente um cidadão procurou um médico amigo com dor no ombro. Levou um 
exame de eletrocardiograma realizado um mês antes. Como o médico achou alguma 
alteração no exame, encaminhou a paciente à Policlínica Regional, à Av. Beira Rio, para 
repeti-lo. Foi barrado pela funcionária, dizendo estar proibida a realização de ECG que não 
viesse das Unidades de Saúde. O paciente disse que já tinha feito este exame lá e travou-se 
uma discussão, daí ligou para o médico que explicou à funcionária a possível gravidade do 
caso, houve nova discussão, o paciente sentiu-se pior e foi levado para o Hospital.
Ter que explicar ao Prefeito, ao Secretário de Saúde e aos funcionários que as doenças 
cardiovasculares são as de maior morbimortalidade no mundo, que podem causar morte 
súbita em 50% dos casos, que tudo tem de ser feito antes de quadros mais graves irreversíveis 
se instalarem, é chover no molhado. Em pesquisa realizada em Ubá há dois anos. Verificou-
se que 52% da população considerava a saúde pública ruim ou péssima. Nestas eleições de 
outubro, a maioria do povo brasileiro cita a saúde como o maior problema; 25% dos 
brasileiros têm plano de saúde, mas 150 milhões não conseguem adquirir um. Os políticos 
têm que se conscientizar que só propaganda não cura ninguém e que eles mesmos ou 
familiares podem passar por isto.

Ainda me lembro de quando estava encerrando a minha última 
“Palavra Livre”. Falei da comemoração dos 157 anos de 
emancipação política da nossa querida Ubá. Um pouco do que foi 
feito e do muito que falta para fazer. 
Falei das ofertas de emprego que são muitas. O que muito nos 
preocupa é que nas fábricas, nas construções civis, no comércio, 
escritórios, são admitidas várias mulheres e que são mães. 
A pergunta que está em pauta: com quem deixar os nossos filhos? 

O número de creches que temos e que estão sendo construídas não se aproxima da 
demanda. Seria bom se as próprias empresas poderiam iniciar uma negociação com o 
Governo Municipal, em forma de parceria, e que isso fosse feito urgentemente. 
Os filhos deixados sem a presença e o acompanhamento de um adulto responsável, 
fatalmente se tornarão menores delinquentes. Todos sabem dessa verdade. 
Aliás, oferecer mais creches não basta. Seria importante também a organização de 
cooperativas com cursos profissionalizantes.
Oração e Ação!
Na próxima edição, falaremos do recado que a Natureza nos manda, e que a falta de 
água não será o único problema que enfrentaremos. Outras surpresas desagradáveis 
virão.
Fiquem com Deus!

Apesar dos muitos problemas em nossa cidade, mesmo que eles 
existam em todos os setores, temos que parabenizar os nossos 
jovens. Enfrentando diversas adversidades, crianças, 
adolescentes e adultos têm encontrado no esporte um caminho 
para mantermos a esperança de que podemos, sim, acreditar em 
uma cidade melhor.
Somente no mês de agosto, apresentamos várias moções de 
aplausos para os nossos destaques esportivos. Ao todo, 11 atletas, 
somente nas artes marciais, brilharam em competições nacionais, 

levando o nome de nossa cidade ao lugar mais alto do pódio. Seja no Karatê ou no 
Taekwondo, foram 11 medalhas (entre ouro, prata e bronze).
Nossa equipe de Karatê (Projeto Karatê Cidadão) está entre as melhores do estado. 
Em 2013, foi campeã regional geral do Campeonato Mineiro e, em 2014, o resultado 
parece se repetir. A princesa dos tatames (Thayná Malta – Taekwondo) segue 
colecionando resultados expressivos. Temos atletas no tênis de mesa, futebol, corrida, 
malha, entre outros, que nos orgulham e nos fazem acreditar que podemos ser 
melhores. 
A nossa juventude precisa de investimento. Investimento na educação, na segurança, 
no trabalho, na capacitação e nos seus sonhos. É preciso que nós criemos a 
possibilidade de o jovem sonhar com qualidade de vida, com bem estar, com um 
futuro. O esporte cria novos cidadãos. Mesmo que alguns não se tornem atletas de 
ponta, precisamos que eles vislumbrem um futuro melhor.
O melhor investimento é na educação. Investir nos jovens é criar condições para uma 
cidade mais justa, mais igualitária. Investir na juventude é ter certeza de que nosso 
futuro pode ser melhor que o nosso presente.

Olá, tudo na mais perfeita paz? Espero que sim.
Neste nosso bate papo, gostaria de falar um pouco sobre a prática 
esportiva. No esporte, é preciso se dedicar. É por isso que muita 
gente costuma dizer que o esporte é uma grande metáfora da vida e 
que a prática esportiva vai muito além de campos e quadras. A 
vivência esportiva é uma poderosa oportunidade para a Educação. 
Habilidades necessárias aos esportistas, como raciocinar, 
exercitar a memória e compreender situações, linguagens e 
estratégias ajudam na aprendizagem em sala de aula, mas os 
benefícios também são sociais e emocionais. 

Por estes e outros motivos devemos apoiar a prática de atividades esportivas. Nosso 
município é um celeiro de campeões. Se observarmos os nossos atletas no Karatê, no 
Taekwondo, no MMA, no Tênis de Mesa, por exemplo, podemos observar que temos 
grandes atletas em nossa cidade.
E é pensando no futuro de nossos cidadãos, que apresentei dois requerimentos na 
Câmara, solicitando a construção de quadras poliesportivas: uma na comunidade da 
Colônia Padre Damião (Requerimento 322/2013), e outra para atender às 
comunidades da Cohab, Cibraci, Pires da Luz, e adjacências (Requerimento 
323/2013). Outra solicitação que fizemos, através do Requerimento 324/2013 foi a 
construção de uma Academia da Saúde para atender aos moradores do bairro José 
Peluso.
Acreditamos que, com estas melhorias, possamos proporcionar o bem estar para os 
cidadãos destas comunidades e, quem sabe, fazer “brotar” novos talentos em nossa 
cidade.

Através do Requerimento nº 151/14, de julho deste ano, solicitei que o 
Prefeito realize com urgência a execução do contrato administrativo firmado 
entre o Município e a Empresa Viação Ubá Transportes Ltda, bem como 
providencie para que a empresa respeite as cláusulas contratuais, sob as penas 
da Lei, nos seguintes termos: Dispõe a Cláusula Primeira, do Contrato 
108/2007, que “os serviços ora concedidos deverão ser apresentados de modo 
a atender as necessidades do interesse público correspondendo às exigências 
de qualidade, continuidade, regularidade, eficiência e atualidade conforme 
previsto no Edital”. Já na Cláusula Nona, referindo-se ao “Serviço 
Adequado”, diversos precedentes de adequação são mencionados, como por 
exemplo, a Eficiência, onde nas mesmas palavras, “a execução dos serviços de 
acordo com as normas técnicas aplicáveis e em padrões satisfatórios, que 

busquem em caráter permanente, a excelência, e que assegurem, qualitativa e quantitativamente, o 
cumprimento dos objetivos e das metas de concessão”.  Na mesma cláusula, na alínea “f” do §2º, reza 
o contrato que o tratamento deve ser adequado aos usuários. Considerando haver ainda, relação de 
consumo, o contrato deve obedecer à Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990, que instituiu o Código de 
Defesa do Consumidor Brasileiro. Destaco ainda as seguintes considerações, que denotam o descaso 
da empresa contratada com a regular e eficiente prestação de serviços para os usuários do serviço de 
transporte público na cidade de Ubá: 1) Diversos ônibus da empresa vêm circulando na cidade sem o 
“trocador”, causando inúmeros transtornos; 2) Diversos Ônibus da empresa estão sucateados, sem 
condições de oferecer transporte digno aos usuários; 3) Os itinerários encontram-se obsoletos, não 
atendendo à demanda da população, e o interesse público, estando na contramão da Cláusula 
Primeira do Contrato; 4) A empresa, mesmo tendo sido notificada por dezenas de proposições desta 
Casa, jamais tomou qualquer atitude em prol de melhorar seus serviços e prestar um transporte mais 
digno e eficiente à população. Assim, a contratada Viação Ubá Transportes Ltda não está obedecendo 
ao Contrato Administrativo, razão pela qual o Município deve imediatamente intervir em prol do 
interesse público, resguardando seus munícipes e fornecendo-lhes serviço de transporte público de 
qualidade. Cópia do Requerimento 151/14 foi encaminhada ao Ministério Público da Comarca de 
Ubá, para atuar como fiscal da lei, bem como, à empresa em referência, além da imprensa em geral.

Indicação 169/2013
O Vereador abaixo assinado requer, na forma regimental e após 
aprovação plenária, o envio de correspondência ao ilustre prefeito de 
Ubá, Vadinho Baião, solicitando-lhe determinar ao setor competente da 
prefeitura, a realização de recapeamento asfáltico em toda a extensão da 
avenida José Resende Brando, bairro Bom Pastor, a pedido dos 
moradores.
Representação 041/2013
O Vereador abaixo assinado requer, na forma regimental e após 
aprovação plenária, o envio de correspondência ao Coordenador do 
DER-MG, solicitando-lhe providenciar a instalação de redutores de 

velocidade em frente à Chacara Santana, na rodovia Ubá-Guidoval, a pedido dos moradores.
Requerimento 197/2013
O Vereador abaixo assinado requer, na forma regimental e após aprovação plenária, o envio 
de correspondência ao excelentíssimo senhor prefeito de Ubá, Edvaldo Baião Albino, 
Vadinho Baião, solicitando-lhe determinar ao órgão competente da prefeitura quanto ao 
calçamento da rua Luis Sperandio, no bairro Mangueira Rural, a pedido dos moradores, 
reiterando a indicação 138/2013, de minha autoria.
Requerimento 199/2013
O Vereador abaixo assinado requer, na forma regimental e após aprovação plenária, o envio 
de correspondência ao excelentíssimo senhor prefeito de Ubá, Edvaldo Baião Albino, 
Vadinho Baião, solicitando-lhe determinar ao órgão competente da prefeitura e também 
interceder junto à Energisa quanto à colocação de rede elétrica no final da rua João Peron, 
passando pelo campo do Azulão, até a propriedade do Senhor Ângelo Camilotto, a pedido 
dos moradores, reiterando a indicação 045/2013, de minha autoria.

Meus amigos e minhas amigas, meu aperto de mão a vocês!
O final do mês de agosto está aí e as eleições se aproximam. Como 
tenho insistido há algum tempo, a necessidade urge para 
melhorarmos (e tentarmos consertar) nosso país, nossas cidades. 
Temos que nos interessar com o destino e o rumo que nosso Brasil 
está tomando, considerando que sob o mandato do PT nosso 
caminho para o próximo ano é de inflação alta e aumentos 
consideráveis dos preços na gasolina, na energia elétrica e 
alimentos.
Temos que nos interessar em votarmos em deputados que 

representem Minas e Ubá para incentivarem e acrescerem os 3 pilares fundamentais que 
a sociedade tem clamado para se sentir digna: representantes no Poder comprometidos 
com a mudança transformadora e, urgente na saúde, na educação e segurança públicas.
Os debates e os horários políticos se iniciaram e se estenderão por mais de 30 dias ainda. 
Assistam, ouçam, analisem, critiquem, participem, como fazíamos a nação reunida nos 
jogos da Copa do Mundo. A política nacional brasileira está um caos e  temos pressa 
para ela mudar. Nossa responsabilidade e nossa participação quando expressamos nossa 
indignação tem que ser demonstrada no voto eletrônico que confirma que não toleramos 
mais a corrupção e a forma que o Brasil tem sido governado. 
Não vamos nos impor apenas realizando manifestações nas ruas. A maior e melhor 
manifestação que podemos realizar é, após 12 anos, tirar o PT do Comando de Brasília, 
e, daqui a um tempo, da Prefeitura de Ubá, com um resultado de urnas positivo e 
anunciador de novos tempos, para nos dar o entusiasmo e o valor novamente como 
cidadãos que a gente merece. Temos este direito!

Prezados senhores leitores, calorosas saudações!
Novamente, venho expor minha batalha incessante no sentido de 
promover o assessoramento ao Executivo através de reivindicações dos 
moradores de Ubá.
Por meio do Requerimento 160/14, solicitei ao Prefeito a construção de 
quebra-molas e redutores de velocidade juntos ao Anel Viário, nas 
proximidades do bairro Bom Sucesso em local de intenso tráfego de 
veículos, reiterando proposição de mesma autoria.
Tal requerimento remete à preocupação do Poder Legislativo Ubaense 
com a da segurança no trânsito, que todos os ubaenses e transeuntes 

possuem direito.
Também solicitei recentemente, com o Requerimento 161/14, a realização de nova pintura 
nos quebra-molas existentes em toda cidade com tintas especiais, para otimizar a sinalização 
horizontal dando maior segurança no trânsito, reforçando ainda mais a preocupação alhures. 
Por derradeiro no que cerne ao trânsito, ressalto que após anos de luta, estão sendo colocadas 
em nossa cidade, placas indicativas às cidades vizinhas e às comunidades periféricas de Ubá, 
objetos de inúmeras proposições de minha autoria, o que até então era escasso em nossa 
cidade. Diversos bairros já encontram com melhor indicação, o que facilita o acesso no 
trânsito dos cidadãos de Ubá e Região, diariamente.
No que tange à saúde, pedi recentemente ao Executivo Municipal, o retorno ao bairro Santa 
Bernadete, do Posto de Saúde que fora desinstalado há vários anos. Com o retorno do centro 
de atendimento voltado à atenção primária, com toda certeza resultaria na diminuição e 
incidência de diversos males epidemiológicos à população mais carente, em especial as do 
citado bairro e de suas adjacências, uma das regiões mais populosas de Ubá.
Até a próxima! Fiquem com Deus!

Somos sabedores que a situação do trânsito no município é 
preocupante. A cada dia novos veículos e novos desafios surgem para o 
planejamento da cidade. Portanto, há necessidade de uma nova visão 
para um assunto complexo: Plano Municipal de Mobilidade Urbana! A 
construção do “Plano Municipal de Mobilidade Urbana”, determinada 
pela Lei nº 12.587/12, que, entre as principais conquistas, estão a 
priorização dos modos não motorizados e do transporte coletivo sobre o 
transporte individual motorizado, a participação e o controle social na 
fiscalização e o planejamento urbano da cidade, uma nova gestão sobre 
as tarifas de transporte e a integração de políticas de planejamento e de 
mobilidade nas cidades. A nova lei determina que municípios com mais 

de 20 mil habitantes devem elaborar, até 2015, seus Planos de Mobilidade Urbana, 
integrados e compatíveis com os respectivos planos diretores e devem responder aos 
seguintes questões: A Cidade tem como crescer e adensar? Quais os desafios e 
oportunidades? Como pode o crescimento e adensamento se dar de forma socialmente justa e 
ambientalmente sustentável? As pessoas têm como se deslocar? Como podem os 
deslocamentos se dar de forma mais fácil, eficiente e sustentável? Como fazer tudo isso de 
forma transparente e democrática? Dessa forma, a elaboração do Plano Municipal de 
Mobilidade Urbana, é a oportunidade de fomentar na sociedade a discussão sobre a temática 
e obter compromissos para implantar medidas pró transporte público e não motorizado no 
curto, médio e longo prazo, por parte do governo e da população. Por isso, nossa ação 
parlamentar apresentou proposta para o município criar o Plano Municipal de Mobilidade 
Urbana, que será um avanço na busca de melhor qualidade de vida para todos. Além disso, 
apresentamos também a proposta de municipalização total do trânsito e criação de uma 
guarda municipal que no conjunto podem propiciar uma gestão mais eficiente da mobilidade 
urbana em nosso município. Desde já agradeço a atenção e me coloco à inteira disposição! 
Abraços.

Gostaria que todos lessem este texto com muita atenção para que possam 
entender minha justificativa em relação a este assunto de grande 
relevância para o município de Ubá.
Em 2013 aconteceu em Ubá um evento chamado de “Festival Mundial da 
Arte pela Paz”. Na ocasião o município concedeu R$100.000,00 (cem 
mil reais), sendo que, após a sua realização, foram repassados mais 
R$50.000,00 (cinquenta mil reais), fato que não ficou bem esclarecido 
perante esta Casa de Leis. Portanto, na época, este vereador foi contra a 
essa ajuda financeira em razão da falta de transparência na justificativa 
do repasse, e disse, com todas as letras, que aqueles 50.000,00 (cinquenta 
mil reais) não seriam suficientes para pagar as dívidas contraídas pelos 

organizadores. Mesmo assim, a maioria dos vereadores aprovaram o repasse da verba.
Caros ubaenses, todo esse repasse financeiro foi feito através da Sociedade Musical e Cultural 
22 de Maio, o que pode ser confirmado pelo art. 1º do projeto de lei nº 037/2013. Mas, como se 
não bastasse, agora chega nesta Casa Legislativa um pedido de repasse financeiro de 
R$200.000,00 (duzentos mil reais), projeto de nº 34/2014. Ao ler o referido projeto, solicitei a 
presença da presidente da referida instituição para que nos explicasse os motivos de tal 
endividamento para que possamos ajudar a entidade. Entretanto, ela simplesmente enviou a 
esta Casa uma recusa juntamente com explicações pouco convincentes. Apenas disse não ter 
responsabilidade pelas contas que estão sendo atribuídas à entidade. Como fiscal do povo, não 
posso aceitar uma justificativa sem fundamento da presidente da Sociedade 22 de Maio. Numa 
cidade com tantos problemas na saúde e infraestrutura, como podemos, nós vereadores eleitos 
pelo povo, votar a favor de um projeto que não tem a devida transparência? 
Que fique bem claro, não sou contra Sociedade Musical e Cultural 22 de Maio, pelo contrário, 
sou a favor, mas não posso ser conivente com maus administradores. Estes têm de pagar pelos 
seus erros, não os ubaenses, que com dificuldade pagam seu IPTU e outros impostos.
Leis são para todos, doa a quem doer!
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CULTIVAR A PAZ É A MELHOR ARMA CONTRA A VIOLÊNCIA.
Muito se discute nos dias hoje qual seria a melhor forma de combate à violência. A preocupação com a criminalidade nas ruas se generalizou, vivemos acuados, amedrontados, muitas 
vezes reféns em nossas próprias casas, assistindo o avanço da criminalidade em nossa sociedade. Na verdade, isso acontece em todo o canto do país, mas qual seria o motivo para tanta 
violência? Que soluções poderíamos adotar? Muitos defendem a construção de mais presídios, aumento do efetivo policial ou uma legislação criminal mais rígida. Obviamente, todas 
essas medidas são necessárias para, ao menos, diminuirmos a sensação de impunidade, mas, sozinhas, não são suficientes para resolver, em definitivo, o problema da criminalidade 
no Brasil. Segurança pública é um tema recorrente na pauta do Poder Legislativo Municipal. Estamos atentos a qualquer comportamento social que traga a insegurança aos nossos 
cidadãos ubaenses e temos feito o máximo possível para resolver esse problema. Contudo, para que possamos vencer esta guerra precisamos da ajuda de todos. O que vemos hoje em 
dia é uma cultura de inversão dos valores sociais onde o indivíduo que anda na contramão das regras de convivência é exatamente aquele que tem maior respeito e admiração em sua 
comunidade. Para tanto, colocam como prioridade o dinheiro e a fama, transformando o respeito, o trabalho honesto e a dignidade, em predicados de menos valor. Não podemos 
esquecer que é no seio familiar que educamos nossos filhos, e é com essa educação que poderemos mantê-los longe da criminalidade e de comportamentos antissociais que subvertam 
toda uma comunidade. Pais e mães devem estar atentos aos filhos, orientá-los e educá-los, pois essa função não é somente das escolas, mas, principalmente, dos pais. É importante 
ressaltar que a prática religiosa também se traduz em um poderoso instrumento de pacificação social. Devemos conduzir nossos filhos e familiares para uma religião, seja ela qual for, 
pois, cercado de fé e amor, estaremos menos vulneráveis a desvios de conduta. Assim, para um combate efetivo a essa insegurança estabelecida em nossa cidade devemos nos unir em 
torno de uma “Cultura da Paz”, evidenciando os verdadeiros valores sociais, resgatando nossa religiosidade, o respeito à vida e à dignidade humana.


