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ABRIL de 2017

Escola do Legislativo encerra curso 
de Libras com entrega de certificados

Dezenas de alunos da Escola José de 
Alencar Gomes da Silva (Sesi-Ubá) 
participaram do projeto Escola na 
Câmara, em 23 de março. Eles foram 
recebidos pelo servidor da Câmara 
Municipal de Ubá Jardel Peron 
Waquim, pela estagiária Giovanna 
Silva Cezar e pelo vereador Jorge 
Custódio Gervásio.
Os estudantes participaram de duas 
dinâmicas: uma sobre o papel do 

vereador e as funções da Câmara e a 
outra sobre o funcionamento de uma 
reunião ordinária, contando inclusive 
com elaboração de proposições.
A mesa diretora foi composta pelos 
estudantes: Maria Eduarda Queiroz 
(presidente); Miguel Miranda (vice-
presidente); Ane Parma (secretária); 
Ana Júlia (2ª vice-presidente) e Pedro 
Mazon (2º secretário). Os demais 
vereadores  foram os jovens Giovana, 
Gustavo, Eduardo, Geovana, Davi e 
Douglas que também participaram da 
dinâmica.

 O Projeto
O Projeto Escola na Câmara tem o 
objetivo de desenvolver a cidadania e a 
participação política entre estudantes, 
professores e técnicos em educação, 

além de prestar informações sobre as 
funções e responsabilidades do Poder 
Legislativo Municipal.

As visitas podem ser agendadas pelo 
telefone 3539-5013 (Escola do 
Legislativo).

 Projeto “Escola na Câmara” 
recebe visita de alunos do SESI 

REFORMA PREVIDENCIÁRIA É TEMA DE DEBATE NA CÂMARA

Vereadores recebem 
esclarecimentos sobre contas

de 2016 da Prefeitura 

A Escola do Legislativo da Câmara 
Municipal de Ubá (CMU) em 
parceria com a Associação dos 
Contabilistas de Ubá (ASCONT) 
realizou em 20 de abril, no plenário, a 
palestra “Imposto de Renda de Pessoa 
Fís ica  -2017”.  Servidores  do 
L e g i s l a t i v o  e  c o n v i d a d o s 
par t ic iparam do  evento .   Na 
o p o r t u n i d a d e ,  a  p a l e s t r a n t e 

convidada, a contadora Vanusa 
Ribeiro de Barros, fez uma ampla 
explanação sobre o tema abordando 
questões como quem é obrigado a 
declarar?; Por que?; Quais são as 
informações necessárias para a 
declaração?; O que é malha fina, e 
muitas outras.
Vanusa explicou aos presentes que a 
declaração incide sobre a renda e os 
proventos de contribuintes, de forma 
que os de menor renda não sejam 
alcançados pela tributação. Segundo 
ela, até 18 de abril de 2017 mais de 13 
milhões de contribuintes já haviam 
entregado a declaração de imposto de 
renda: “A expectativa é de que 28,3 
milhões declarem em 2017. A Receita 
alerta que a multa mínima para quem 
não declara é de R$165,74 chegando 
a até 20% do imposto devido”, 

explicou a contadora.
A palestrante também pontuou que a 
Receita realiza o cruzamento de 
dados apresentados pelo contribuinte. 
“Verifica-se o valor do imposto de 
renda retido na fonte e se o declarante 
informou corretamente os dados. São 
c h e c a d a s  t a m b é m  a s  f o n t e s 
pagadoras, recebimentos de resgate 
de Previdência Privada, etc. Portanto 
é necessário declarar de forma 
correta”, esclareceu.

Quem deve declarar e o prazo
Segundo o site da Receita Federal do 
Brasil, todos os cidadãos brasileiros 
residentes no País, com renda 
superior a R$ 28.559,70, em 2016 
(ano-calendário), devem apresentar a 
declaração de ajuste anual do Imposto 
de Renda Pessoa Física referente ao 
exercício de 2017.

O prazo para o contribuinte prestar 
contas e ficar em dia com a Receita 
Federal foi até o dia 28 de abril. A 
ação de forma obrigatória também 
vale para os casos de pessoas que 
receberam rendimentos isentos, não 
t r i b u t á v e i s  o u  t r i b u t a d o s 
exclusivamente na fonte (como 
c a d e r n e t a  d e  p o u p a n ç a  o u 
indenizações trabalhistas), cuja soma 
foi superior a R$ 40.000,00. Os 
critérios constam na Instrução 
Normativa RFB nº 1.690, de 20 de 
fevereiro de 2017.

A palestrante
Vanusa é formada em Ciências 
Contábeis pela Fagoc, é pós-graduada 
em Direito e Gestão Pública pela 
Univiçosa, e especialista com atuação 
em Perícia Trabalhista e Financeira 
(Judicial e Extrajudicial).

Palestra sobre Imposto de Renda é realizada na Câmara

A Escola do Legislativo da Câmara 
Municipal de Ubá (CMU) realizou 
em 11 de abril, no plenário da Casa, a 
entrega de certificados de conclusão 
do curso de Libras (Língua Brasileira 
de Sinais). 
Os quinze participantes foram 
recebidos pelo diretor da Escola e 
vice-presidente da CMU, vereador 
Edeir Pacheco e pelos vereadores 
pastor Darci Pires da Silva e José 
Roberto Filgueiras. 
As aulas semanais, iniciadas em 07 de 
março, foram ministradas pelo 
professor voluntário, Isac da Silva 
Haber, e o foco principal foi nos 
sinais, que são atribuídos para 
e s p e c i f i c a r  p a l a v r a ,  p e s s o a , 
sentimento. 
Ao falar para o público presente à 
cerimônia de entrega dos certificados, 
o diretor da Escola do Legislativo, 
vereador Edeir Pacheco, (vice-
presidente da CMU) agradeceu ao 
professor Isac pela parceria e 
p a r a b e n i z o u  o s  a l u n o s  q u e 
participaram das aulas: “O curso de 
Libras é de grande importância para 
atender melhor à população surda. 

Vocês  es tão  de  parabéns  por 
concluírem esta capacitação, o que 
demonstra o grande interesse de 
vocês pelo próximo.”  
O  p ro fe s so r  I s ac  des t acou  a 
relevância da realização deste curso 
para a cidade de Ubá: “O poder 
público é responsável pela difusão da 
Libras para toda a sociedade desde 
quando ela foi aprovada como língua 

oficial. O Estado de Minas já 
r egu lamentou  a  p ro f i s são  de 
intérprete e de instrutor de Libras. Em 
Ubá, é necessário ainda regulamentar. 
O município não tem, na carreira 
docente, a função de intérprete e a 
função de instrutor”, ressaltou Isac 
que, além de professor especialista 
em Libras pela Sociesc-Sociedade 
Educacional de Santa Catarina, 

aprovado no PROLIBRAS-MEC 
2010, é  professor intérprete de Libras 
na Fupac/Ubá para os Cursos de 
Direito, Enfermagem, Fisioterapia e 
Pedagogia.
Segundo a estudante de Pedagogia da 
Unopar, Karen Tubiano Peluso, 
moradora da cidade de Piraúba, o 
curso vai ajudá-la em sua futura 
p r o f i s s ã o :  “ A s  a u l a s  s ã o 
enriquecedoras e pelo fato de eu estar 
na área de educação o curso se faz 
ainda mais necessário. Com este 
treinamento foi possível entender 
mais o universo dos surdos e espero 
poder contribuir de alguma forma 
para a inclusão dos mesmos na 
comunidade”, disse Karen. 
O estudante de Ciências Sociais da 
UEMG de Barbacena, João Wesley 
Santos de Oliveira, participante do 
curso, citou os benefícios obtidos 
com a capacitação: “Aprender língua 
de sinais é uma forma de perceber 
como o surdo se comunica, interage, 
vive, relaciona, como ele participa da 
sociedade, enfim, possibilita a 
comunicação entre pessoas surdas e 
ouvintes”, concluiu o estudante.

Pág 03 

Estudantes de Ubá participam 
de “Roda de Conversa – 
a Câmara nas escolas” 
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Reunidos em sessão ordinária os 
vereadores da Câmara Municipal 
de Ubá (CMU) receberam, em 3 de 
abril, o ex-prefeito Edvaldo Baião 
Albino, o controlador geral e audi-
tor fiscal da Prefeitura de Ubá, Mar-
celo Corrêa Paiva, e a diretora-
presidente do Instituto de Previ-
dência dos Servidores Públicos do 
Município de Ubá (UBAPREV), 
Ana Paula Gomes de Aguiar Var-
gas. 
Eles foram convidados por meio de 
requerimentos enviados pelos vere-
adores Antero Gomes de Aguiar e 
Jorge Custódio Gervásio. O objeti-
vo era dar espaço aos convidados 
para que pudessem esclarecer e 
debater os resultados financeiros 
da Prefeitura de Ubá, em relação ao 
último quadrimestre de 2016, apre-
sentados em audiência pública 
realizada na Câmara, em 20 de feve-
reiro de 2017, à Comissão de Orça-
mento, Finanças e Tomada de Con-
tas (COFTC) da CMU.
Na oportunidade, o presidente da 
COFTC, vereador José Roberto 
Reis Filgueiras, disse ter observado 
que realmente houve redução de 
20% dos gastos em vários setores 
da Prefeitura: “Para mim ficou 
claro na planilha apresentada pela 
Prefeitura em fevereiro de 2017, à 
comissão, que a gestão anterior 
deixou o dinheiro em caixa, mas, 
também, deixou restos a pagar no 
valor de R$ 44 mil, o que nos preo-
cupou”, disse José Roberto.
Segundo o ex-prefeito Edvaldo 
Baião Albino, em março de 2017, 
foi publicado pela atual gestão um 
relatório que demonstra equilíbrio 
entre receitas e despesas. Diz o 
documento: “Até 2016, a receita 
arrecadada e acumulada foi de 
R$179 milhões, as despesas fica-
ram em R$153 milhões, e os restos 
a pagar foram de R$1.787.000,00. 
O saldo financeiro em bancos, con-

tas vinculadas e não vinculadas 
s o m a r a m  o  v a l o r  d e 
R$19.775.000,00”.
Sobre a dívida de R$ 44 mil que 
teria deixado aos cofres públicos, o 
ex-prefeito de Ubá Edvaldo Baião 
Albino negou: “Nós não deixamos 
saldo devedor e os relatórios contá-
beis da Prefeitura de março de 
2017, vão esclarecer muito bem. 
Nós cortamos muitos gastos duran-
te o último ano de governo e fecha-
mos com uma situação que é bem 
diferente destes R$44 mil de dívida 
que foram apresentados”.
De acordo com o controlador geral 
e auditor fiscal da Prefeitura de 
Ubá, Marcelo Corrêa Paiva, para 
efeito de Lei de Responsabilidade 
Fiscal, o ex-prefeito cumpriu a lei 
no artigo 42: “O ex-prefeito não 
cometeu crime algum, mas o chefe 
do executivo atual, por precaução, 
tem que fazer este provisionamen-
to para não comprometer a receita 
arrecadada no mês”, explicou.
O que diz a LRF
A Lei de Responsabilidades Fiscal 
– Lei Complementar nº 101, de 04 
de maio de 2000, diz no art. 42: “É 

vedado ao titular de Poder ou órgão 
público, nos últimos dois quadri-
mestres do seu mandato, contrair 
obrigação de despesa que não 
possa ser cumprida integralmente 
dentro dele, ou que tenha parcelas a 
serem pagas no exercício seguinte 
sem que haja suficiente disponibi-
lidade de caixa para este efeito”. E 
no parágrafo único consta que “na 
determinação da disponibilidade 
de caixa serão considerados os 
encargos e despesas compromissa-
das a pagar até o final do exercí-
cio”.
E, por fim, o art. 9º da mesma lei 
traz que “se verificado, ao final de 
um bimestre, que a realização da 
receita poderá não comportar o 
cumprimento das metas de resulta-
do primário ou nominal estabeleci-
das no Anexo de Metas Fiscais, os 
Poderes e o Ministério Público 
promoverão, por ato próprio e nos 
montantes necessários, nos trinta 
dias subsequentes, limitação de 
empenho e movimentação finance-
ira, segundo os critérios fixados 
pela lei de diretrizes orçamentári-
as”.

No período de 10 de março a 13 de 
abril a Câmara Municipal de Ubá 
(CMU) recebeu a exposição itine-
rante “O papel do vereador e as 
funções da Câmara”, uma parceria 
da Escola do Legislativo da CMU 
com o Centro de Apoio as Câmaras 
(CEAC) da Assembleia Legislativa 
de Minas Gerais (ALMG). 
Trata-se de uma exposição educati-
va, produzida pela ALMG, que 
começou a percorrer as câmaras do 
interior em novembro passado. A 
mostra é composta de seis painéis 
temáticos que explicam desde 

curiosidades, como a origem do 
termo “vereador” – que vem do 
verbo “verear”, caminhar – até as 
atribuições desses agentes públicos e 
as do Parlamento.
Além de ser exposta na sede da 
CMU, sob a coordenação da Escola 
do Legislativo, a exposição passou 
pelo Centro Educacional Jean Piaget 
(CEJEP);  pela Escola Estadual 
Eunice Weaver e pela Escola José de 
Alencar Gomes da Silva (Sesi-Ubá), 
dando oportunidade aos alunos e 
professores de aprenderem mais 
sobre o tema. 

A seleção das escolas teve como base 
a sua representatividade nos projetos 
Câmara Mirim e Parlamento Jovem 
(PJ), a disponibilidade e o interesse 
dos estabelecimentos. 
Durante o período de exposição, os 
membros do Parlamento Jovem de 
Ubá promoveram em algumas 
escolas locais debates e outras 
atividades relacionadas ao tema. O 
objetivo era estimular a discussão 
política entre os jovens estudantes e 
difundir qual é o papel dos vereado-
res  e  as  funções  da  Câmara 
Municipal.

Legislativo recebe exposição itinerante 
“O papel do vereador e as funções da Câmara”  

A Escola do Legislativo da 
Câmara Municipal de Ubá 
(CMU) realizou, em 5 de 
abr i l ,  no  p lenár io  do 
Legislativo, o primeiro 
encontro dos vereadores da 
Melhor Idade 2017. Em 
pauta, os conceitos de 
f o r m a ç ã o  p o l í t i c a , 
atribuições dos Poderes 
Legislativo e Executivo, 
função das comissões e 
explicações sobre o que são 

a s  p r o p o s i ç õ e s ,  a s 
resoluções e o regimento 
interno. Os participantes 
foram orientados pelo 
assessor da Escola do 
Legislativo, Jardel Peron 
Waquim.

Integrantes da edição 2017 do 
Projeto Câmara da Melhor Idade 

realizam sua primeira reunião

Com a passagem da exposição 
itinerante pelas escolas menciona-
das acima, foram realizados, 
também, encontros entre estudantes 
e vereadores, pelo Projeto “Roda de 
Conversa – a Câmara nas Escola”. O 
evento foi coordenado pela Escola 
do Legislativo (EL) da CMU com o 
a p o i o  d o s  i n t e g r a n t e s  d o 
Parlamento Jovem Ubá. 
Cerca de 170 estudantes, no total de 
três escolas, participaram do bate-
papo com os vereadores. A Escola 

Estadual Eunice Weaver, que fica na 
Colônia Padre Damião, foi a 
primeira a receber a visita dos 
vereadores, ocorrida em 29 de 
março. Em seguida, foi a vez dos 
alunos do Colégio Sesi, em 5 de 
abril, e do Colégio Sagrado Coração 
de Maria, em 12 de abril.
Vários foram os questionamentos 
dos estudantes, gerando discussões 
que iam desde as reais funções dos 
vereadores (assunto-tema da 
exposição) e o valor dos seus 

subsídios, até questões de âmbito 
n a c i o n a l ,  c o m o  a  R e f o r m a 
Previdenciária e a nova legislação 
que rege as terceirizações. 
Assuntos locais também estiveram 
na pauta do encontro como a 
destinação dos impostos arrecada-
dos pelo Município ou a ele repassa-
dos. 
A necessidade de investimentos em 
cultura e esportes também foi 
levantada por alunos e professores 
presentes, momento em que se falou 

d o  I C M S  ( I m p o s t o  s o b r e 
Circulação de Mercadorias e 
Serviços) Cultural e Esportivo; 
entre várias outras questões.
Além de conhecer melhor as 
funções do Poder Legislativo, os 
projetos  e  ações  da Câmara 
Municipal de Ubá, os estudantes 
levantaram demandas que foram 
encaminhadas pelos vereadores, em 
forma de proposição, aos órgãos 
competentes, municipais e estadua-
is.

Projeto “Roda de conversa - a Câmara nas escolas” 
Vereadores visitam escolas locais e participam de bate-papos com estudantes

Colégio Sagrado Coração de Maria - 12 de abril de 2017 - 9º ano do Ensino Fundamental

Escola Estadual Eunice Weaver - 29 de março de 2017 - 1º, 2º e 3º anos do Ensino Médio

Colégio SESI - 5 de abril de 2017 - 8º ano do Ensino Fundamental e 3º ano do Ensino Médio

Vereadores e convidados debatem os
resultados financeiros da Prefeitura de Ubá
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O s  v e r e a d o r e s  d a  C â m a r a 
Municipal de Ubá aprovaram em 
unanimidade e assinaram, na 
reunião ordinária de 27 de março, 
a representação nº 28/2017, de 
autoria do vereador José Roberto 
Filgueiras, que versa sobre a PEC 
( P r o p o s t a  d e  E m e n d a 
Cons t i tuc iona l )  287 /2016 , 
referente à polêmica Reforma da 
Previdência que altera regras em 
relação à idade mínima e ao tempo 
de contribuição para se aposentar, 
à acumulação de aposentadorias e 
pensões, à forma de cálculo dos 
benefícios, dentre outras.
O autor da representação pede que 
sejam enviadas correspondências 
à Câmara dos Deputados Federais 
e ao Senado Federal solicitando 
aos parlamentares que votem 
contrariamente à matéria: “Há 
uma insatisfação crescente da 
população brasileira, uma vez que 
a reforma proposta promove a 
perda dos direitos dos trabalhado-
res. Um dos pontos polêmicos da 
matéria é o fim de aposentadoria 

antecipada das mulheres. Ora, a 
grande maioria das mulheres de 
nosso país tem jornada dupla de 
trabalho e condições de empregos 
das mais adversas. Quase sempre 
ganham menos que os homens e, 
além disso, enfrentam maiores 
dificuldades para se manterem no 
trabalho, com prejuízos para a 
frequência e o valor das contribui-
ções para o regime”, justificou 
José Roberto.
Na representação, o vereador 
destaca ainda que o Governo 
estabeleceu, em sua proposta, uma 
idade mínima de 65 anos para que 
o trabalhador possa se aposentar: 
“A idade enunciada é elevada, 
equivalente aos mesmos padrões 
de países com maior população de 
idosos e com melhores condições 
de vida, evidentemente diferente 
d a  s i t u a ç ã o  b r a s i l e i r a . 
Acreditamos que a nova fórmula 
para aposentadoria prejudicará 
aqueles que desejam receber o 
beneficio integral. Além de 
reduzi-lo, obriga o trabalhador a 

permanecer mais tempo na ativa. 
Com idade mínima de 65 anos e 
tempo mínimo de contribuição de 
25 anos, um trabalhador que 
começou a contribuir aos 16 anos 
de idade terá que ficar na ativa por 
49 anos para receber uma aposen-
tadoria integral”, ressaltou.
Entre  as  demais  mudanças 
propostas na PEC 287 está a 
definição de pensões por morte: 
“O valor pago à viúva ou ao viúvo 
passará a ser de 50% do valor do 
benefício recebido pelo contribu-
inte falecido, com um adicional de 
10% para cada dependente do 
casal. As pensões também não 
serão mais vinculadas ao salário 
mínimo, ou seja, haverá grandes 
prejuízos à subsistência daqueles 
que não podem mais trabalhar”, 
concluiu José Roberto.

Reunião do Sind-UTE na CMU
O  S i n d i c a t o  Ú n i c o  d o s 
Trabalhadores em Educação 
(Sind-UTE) de Ubá organizou 
uma roda de conversa, no plenário 
da Câmara, em 26 de março, para 
discutir a reforma da previdência 
s o c i a l  p r o p o s t a  p e l a  P E C 
287/2017. A palestra ficou a cargo 
do Técnico do Seguro Social do 
Instituto Nacional do Seguro 
Social (INSS - Agência de Ubá), 
Moisés da Silva, e contou com a 
participação dos vereadores, José 
Roberto Filgueiras e Edeir 
Pacheco da Costa, do diretor da 
Superintendência Regional de 
Ensino de Ubá, professor Samuel 
Gazolla Lima, e convidados, além 
de estudantes e representantes das 
associações de moradores e 
comunidade em geral.

Vereadores discutem a Reforma Previdenciária 

Cerca de 30 pessoas participaram 
da reunião pública promovida 
pela Comissão de Defesa dos 
Direitos Humanos e Consumidor 
(CDDHC) da Câmara Municipal 
de Ubá, em 18 de abril, que tratou 
sobre o estacionamento rotativo 
em Ubá .  Represen tando  a 
Prefeitura Municipal de Ubá 
compareceram o secretário de 
Meio Ambiente e Mobilidade 
Urbana e Autoridade Municipal 
de Trânsito, Vicente de Paulo 
Pinto, e o chefe de Divisão de 
Tr â n s i t o  d e  U b á ,  F l á v i o 
Gonçalves Milagres, ambos 
recepcionados pela vereadora 
Jane Cristina Lacerda Pinto.
Abrindo a reunião, a vereadora 
c o n s i d e r o u  p o l ê m i c a  a 
implantação do projeto que, para 
ela, deveria ter sido mais debatido 
com a sociedade, sobretudo 
quanto ao valor do contrato. Ela 
explicou que, por isto, entrou com 
uma Ação Civil Pública no 
Ministério Público (MP), em 
Belo Horizonte, questionando o 
reduzido valor do repasse à 
prefeitura pela empresa Street 
Park, vencedora do certame. O 
contrato prevê o repasse de 
apenas R$5 mil  mensais à 
Prefeitura. Na ação, a vereadora 
solicitou a suspensão do contrato.
O chefe de Divisão de Trânsito 
expl icou que o Minis tér io 
Público, em nenhum momento, 
recomendou que a Prefeitura 
suspendesse  as  a t iv idades 
decorrentes da exploração do 
estacionamento rotativo: “Existe 
em tramitação uma ação civil 
pública, de autoria da vereadora 

Jane, em que o MP requisitou à 
P r e f e i t u r a  i n f o r m a ç õ e s 
pertinentes à questão, no início 
deste ano. As informações foram 
prestadas e o MP, até a presente 
d a t a ,  e s t á  f a z e n d o  s e u s 
levantamentos”, afirmou Flávio 
Gonçalves Milagres.

Rotativo começa a funcionar 
no dia 2 de maio

Conforme Flávio Milagres, o 
objetivo principal do sistema 
rotativo é democratizar o espaço 
público existente na cidade, 
d e s t i n a d o  à s  v a g a s  p a r a 
estacionamento de veículos. “Em 
Ubá são 600 vagas demarcadas 
para carros e 200 vagas para 
motocicletas. É um processo 
vantajoso para o município 
porque vai organizar o trânsito, 
além de trazer benefícios para a 
s e g u r a n ç a  p ú b l i c a .  O 
estacionamento rotativo não é 
castigo para a população e, sim, 
um benefício para uma cidade 
que possui uma população de 110 
mil habitantes e 61 mil veículos”, 
defendeu Flávio.
O Chefe da Divisão de Trânsito 
acrescentou ainda que foi fixada a 
data de 2 de maio de 2017 para o 
i n í c i o  d a s  a t i v i d a d e s  d a 
exploração do rotativo: “Além do 
c o n t r o l e  d a s  v a g a s  s e r ã o 
iniciadas, também, as atividades 
de fiscalização do trânsito em 
Ubá que será realizada em 
convênio com a Polícia Militar 
(PM)”. Este convênio se faz 
necessário porque o município 
não tem agentes de trânsito e, no 
caso do rotativo, os monitores da 
empresa não tem poder de 
polícia: “A Prefeitura irá repassar 
à Polícia Militar a quantia de R$3 
mil mensais para a realização do 
monitoramento”, continuou 
Milagres.
A vereadora  Jane Lacerda 
contrapôs-se à explicação do 
chefe de divisão de trânsito, 

citando a licitação realizada na 
c i d a d e  d e  C o n s e l h e i r o 
Lafaiete/MG: “A Prefeitura desta 
c i d a d e  r e c e b e  3 0 %  d a 
arrecadação do valor bruto 
mensal do rotativo, sendo que em 
Ubá este percentual corresponde 
a 3% levando-se em conta a 
ocupação de apenas 60% das 
vagas.”
Ela apresentou, também, a 
suspensão  da  l ic i tação  no 
município de Bragança Paulista 
pelo Tribunal de Contas de São 
Paulo, pelos mesmos motivos 
encontrados na licitação do 
rotativo de Ubá: exigência de dois 
softwares (um de gerenciamento 
de infrações de trânsito e outro de 
g e r e n c i a m e n t o  d e 
estacionamento). Segundo o 
TCE-SP, raras empresas possuem 
os dois programas e vinculá-los 
no mesmo edital é restringir o 
número de concorrentes, sendo o 
mais correto realizar licitações 
distintas: “A própria TiMob, 
vencedora da l ici tação em 
Conselheiro Lafaiete, respondeu 
ao Ministério Público que não 
participou da licitação em Ubá 
devido à exigência de dois 
softwares”, explicou Jane.
O crescimento da cidade foi 

apontado pelo secretário de Meio 
Ambiente e Mobilidade Urbana, 
Vicente de Paulo Pinto, como um 
dos principais motivos para a 
implantação do estacionamento 
rotativo: “Não dá mais para uma 
cidade do tamanho de Ubá, com o 
c r e s c i m e n t o  d e  u m  p o l o 
moveleiro significativo, ser 
dirigida de forma amadora. 
Conversei com algumas pessoas 
sobre o estacionamento rotativo e 
confirmo a necessidade de se usar 
de todas as ferramentas que 
dispõe hoje o mercado, de forma 
p r o f i s s i o n a l ,  p a r a  e s t a 
implantação”, afirmou Vicente.
A vereadora disse também não ser 
contrária ao estacionamento 
rotativo, “efetivamente uma 
forma de democratizar o acesso 
às vagas”, mas acredita haver 
outros modelos de gestão: “O que 
pude perceber é que a Prefeitura 
está determinada a instalar o 
estacionamento rotativo da forma 
que está. Eles não conseguem ver 
que existem outros meios que 
seriam mais vantajosos para o 
nosso município. Apresentei 
várias sugestões e mostrei que o 
município está perdendo receita e 
é isto que me preocupa”, disse 
Jane.

Estacionamento Rotativo é debatido na Câmara

Os integrantes do Parlamento Jovem (PJ) de Ubá 
também se reuniram no plenário da Câmara 
Municipal, em 24 de março, tendo como pauta a 
“reforma previdenciária”, tema importante da 
agenda nacional e local. O debate foi oportuno uma 
vez que os estudantes estão convivendo com 
manifestações e greves nas escolas públicas da 
cidade.
Divididos em dois grupos, os jovens parlamentares 
pesquisaram na internet posicionamentos a favor e 
contra a reforma. Numa proposta de debate bem 
dinâmica, cada grupo defendeu a opinião 
pesquisada, invertendo depois o teor da pesquisa e 
defendendo o outro lado. 
Finalizados os debates, os jovens manifestaram aos 
demais a sua opinião individual e confeccionaram 
cartazes apresentando seu posicionamento. Em 
seguida, os membros do PJ, num ato político, saíram 
em caminhada pelo centro da cidade, passando pela 
Avenida Cristiano Roças, Praça Guido Marliere, 
Calçadão Deputado Ibrahim Jacob, Praça São 
Januário, e retornando à Câmara.

Assunto também esteve na
 pauta do Parlamento Jovem

A palavra foi aberta ao público e 
diversas pessoas dela fizeram uso. 
Para a advogada Márcia Cristina de 
Souza Moreira poderia ter  s ido 
impetrada uma liminar com efeito 
suspensivo da prestação do serviço até 
que se fosse realmente apurada sua real 
necessidade e a idoneidade deste 
contrato: 

“Eu, se fosse o prefeito, esperaria a 
decisão judicial até porque, ele tem 

isso como atenuante junto à empresa 
que prestará o serviço. Existe uma 

ação judicial em vias de ser dada uma 
decisão e é preciso esperar”.

Já o engenheiro Eduardo Gomes 
defendeu o amplo debate com a 
sociedade antes da implantação do 
estacionamento rotativo: 

“Em prol dos munícipes deveria haver 
uma discussão mais ampla. O que está 

ocorrendo é uma imposição e, na 
verdade, há ônus para a população. 

Por isso, precisa ser mais debatido. As 
pessoas precisam saber o que irão 

pagar”.

Perguntado sobre a segurança dos 
veículos, o chefe da Divisão de Trânsito 
disse que não há jurisprudência sobre o 
assunto. Finalizando a reunião, o 
estudante Rodrigo Fernandes indagou 
ao gerente da Divisão de Trânsito sobre 
dois itens de relevância para o usuário 
que não haviam sido abordados: o 
fracionamento da hora e a tolerância na 
cobrança do período de estacionamento. 
Flávio Milagres disse que não poderia 
responder naquele momento e que 
levaria o questionamento à empresa.

Público presente 
participa da reunião

Os vereadores da Câmara Municipal 
de Ubá (CMU) aprovaram, por 
unanimidade, em reuniões ordinária e 
extraordinária, em 17 de abril, quatro 
projetos de autoria do Executivo 
Municipal, para abertura de crédito 
adicional.  
Os projetos são os seguintes: O de nº 
010/17 que autoriza o Município de 
Ubá a repassar recursos financeiros no 
valor de R$13.946,00, à Sociedade 
Ubaense de Artes e Ofícios, para 
restituição de recursos próprios da 
entidade.  Outro, de nº 011/17, que 
versa sobre abertura de crédito 
adicional especial ao orçamento 
municipal de 2017, no valor de R$ 
8.600,00. Este valor será utilizado 
para atender às despesas com a 
filiação do Município de Ubá à 
Associação dos Municípios do 
Circuito Turístico Serra de Minas.
Além deles, os vereadores também 
aprovaram os projetos nº 012/17 que 
autoriza a abertura de crédito adicio-
nal especial ao orçamento municipal, 
no limite de R$ 26.760,00, para 
atender a despesas com o repasse de 
Contribuição à Associação Mineira de 

Municípios (AMM). E o de nº 013/17 
que autoriza o Poder Executivo a 
suplementar repasse autorizado pela 
Lei Municipal 4.446, de 28 de dezem-
bro de 2017, ao Asilo São Vicente de 
Paulo (R$ 4.890,50), à Associação de 
Pais e Amigos dos Excepcionais (R$ 
8.629,64) e ao Departamento de 
Assistência Social João de Freitas (R$ 
863,58).

Circuito Turístico Serras de Minas
De acordo com a justificativa do 
projeto nº 011/17, o circuito Serras de 
Minas tem o objetivo de promover o 
fortalecimento turístico regional, de 
lazer e de negócios, despertando o 
interesse de empresários e do poder 
público para a realização de ações e 
programas que atraiam visitantes da 
região. A filiação do município de Ubá 
ao circuito foi disciplinada pela Lei 
Municipal 3.344, de 28 de junho de 
2004. A lei do orçamento anual, 
contudo não contemplou dotação 
específica para a contribuição 
associativa do ano de 2017, sendo 
necessária a abertura de crédito 
adicional para este fim. Fazem parte 

do circuito os municípios de Acaiaca, 
Araponga, Canaã, Dom Silvério, 
Guaraciaba,  Guir icema,  Paula 
Cândido, Rio Doce, Ubá e Viçosa. 
Além da proximidade geográfica, os 
municípios têm em comum  ricas 
paisagens naturais com serras, 
cachoeiras e rios, além de tradições 
culturais, gastronomia, agroindústria 
e artesanato, etc.

Associação Mineira de Municípios
Segundo o projeto nº 013/17, Ubá é 
filiada à Associação Mineira de 
Municípios em decorrência de 
autorização legislativa prevista na Lei 
Municipal 3.805, de 29 de setembro de 
2009. Como obrigação acessória à 
filiação, o município tem que repassar 
mensalmente a contribuição associati-
va, o que não está sendo feito em 2017, 
por falta de dotação orçamentária 
específica. 
A Associação presta assessoria nas 
áreas jurídica, contábil, de captação de 
recursos, etc. E oferece ainda as 
instalações e a infraestrutura da sede 
da AMM, em Belo Horizonte, para 
seminários palestras e reuniões 

realizadas em parceria com o municí-
pio associado.

Entidades
Conforme a justificativa do projeto nº 
012/17, os recursos que serão repassa-
dos ao Asilo São Vicente de Paulo (R$ 
4.890,50), à Associação de Pais e 
Amigos dos Excepcionais (R$ 
8.629,64) e ao Departamento de 
Assistência Social João de Freitas (R$ 
863,58) estão vinculados ao piso de 
transição de média complexidade, 
oriundos do Governo Federal (Fundo 
Nacional de Assistência Social). Estes 
recursos são direcionados ao Fundo 
Municipal de Assistência Social 
(FMAS) para serem destinados às 
entidades executoras dos programas.

Vereadores aprovam quatro aberturas de crédito 
Foram quatro projetos aprovados, cujos valores são destinados à Sociedade Ubaense de Artes e Ofícios; à filiação 
de Ubá à Associação dos Municípios do Circuito Turístico Serra de Minas; à contribuição à Associação Mineira de 
Municípios (AMM); e à suplementação de repasse ao Asilo São Vicente de Paulo, à Associação de Pais e Amigos 

dos Excepcionais e ao Departamento de Assistência Social João de Freitas.



PRODUÇÃO LEGISLATIVA
AQUI VOCÊ ACOMPANHA AS PROPOSTAS DOS VEREADORES

Proposições de 6 de março de 2017
VEREADOR ANTERO GOMES 
Indicação 094/17
Solicitação: ao prefeito, a disponibilização de, pelo 
menos, duas cadeiras de rodas no Velório da Capela 
Municipal, a fim de serem utilizadas por pessoas que 
possuam dificuldades de locomoção.
Indicação 095/17
Solicitação: ao prefeito, o asfaltamento da Rua Altivo 
Brandão, em um trecho de aproximadamente 80 
metros, no Bairro Santana, a pedido dos moradores.
Indicação 096/17
Solicitação: ao prefeito, a pedido dos moradores, o 
asfaltamento da Rua Francisco Xavier Gomes, em um 
trecho de cerca de 100 metros; a Rua Olímpio Ribeiro, 
em um trecho de cerca de 100 metros; e a Rua Laura 
Nicolato, com um trecho de aproximadamente 300 
metros; todas localizadas no Bairro Primavera.
Indicação 120/17
Solicitação: ao prefeito, o asfaltamento da Rua 
Otacílio Coutinho e da Av. Diógenes Gomes da Silva 
(em frente à Escola Padre Joãozinho), Bairro 
Antonina Coelho, a pedido dos moradores.
Indicação 122/17
Solicitação: ao prefeito, a construção de um redutor 
de velocidade em frente à Empresa IMOP, localizada 
na Av. Senador Levindo Coelho, a pedido dos 
moradores.
Indicação 123/17
Solicitação: ao prefeito, o asfaltamento da Rua José 
Rinaldi, Bairro Cibraci, a pedido dos moradores.
Requerimento 021/17
Solicitação: ao prefeito, estudos que promovam a 
construção de quatro passarelas (redutor de 
velocidade com a pintura de faixa de pedestres por 
cima) na Avenida Senador Levindo Coelho, Bairro 
Antonina Coelho, sendo dois antes do Posto de Saúde 
e dois entre a via de acesso ao Bairro Fazendinha, a 
pedido dos moradores. O presente pedido reitera a 
Indicação nº 004/17 de mesma autoria.
VEREADORA JANE LACERDA 
Indicação 097/17
Solicitação: ao prefeito, estudos para que seja criado 
um setor na Prefeitura Municipal de Ubá, que tenha 
por objetivo assessorar as Organizações da Sociedade 
Civil de Interesse Público (OSCIP), no sentido de 
implementar cursos para a realização, orientação e 
formulação de projetos, informar sobre convênios e 
editais abertos para Ubá e região.
Indicação 098/17
Solicitação: ao prefeito, estudos para que sejam 
construídos redutores de velocidades no inicio da 
Avenida Juscelino Kubitschek, no trecho atrás da 
indústria Itatiaia, em virtude dos recorrentes 
acidentes ocorridos nesta via.
Indicação 099/17
Solicitação: ao prefeito, bem como ao Setor de 
Fiscalização, que seja realizada a notificação do 
proprietário do lote localizado na Av. Juscelino 
Kubitschek, nº 200, no Bairro Santana, com o intuito 
de efetivar a limpeza de sua propriedade, pois, com o 
excesso de mato, está atraindo animais para as 
residências vizinhas.
Indicação 100/17
Solicitação: ao prefeito, bem como ao Setor de 
Fiscalização, que seja realizada a notificação do 
proprietário do lote localizado na Rua Cecília Busato 
Marcos, ao lado do nº 382, no Bairro Ponte Preta, com 
o intuito de efetivar a limpeza de sua propriedade, 
pois, com o excesso de mato, está atraindo animais 
para as residências vizinhas.
Indicação 101/17
Solicitação: ao prefeito, bem como ao Setor de 
Fiscalização, que seja realizada a limpeza de um 
terreno pertencente à municipalidade na Rua Marieta 
Augusto Silvia Marques, Bairro Olaria, cujos 
moradores, Sr. Paulo Sérgio e da Sra. Regina de 
Souza, que residem na mesma, no nº 566, se 
prontificaram em demonstrar a localização do 
terreno.
Indicação 102/17
Solicitação: ao prefeito, a instalação de uma placa de 
carga e descarga em frente ao nº 498 da Rua Edmilson 
Arruda Marcos, Bairro Olaria, em vistas de facilitar o 
recebimento e o despacho de mercadorias da empresa 
Vidraçaria Ferreira.
Indicação 103/17
Solicitação: ao prefeito, uma operação tapa buracos 
na Rua Cecília Busato Marcos, Bairro Ponte Preta. 
Solicita, também, a instalação da rede de captação de 
águas pluviais, o calçamento, e o posterior 
asfaltamento, no trecho final da referida via, a pedido 
dos moradores.
Indicação 104/17
Solicitação: ao prefeito, a instalação da rede de águas 
pluviais e o nivelamento da parte alta da Rua Marieta 
Augusto Silvia Marques, Bairro Olaria. Solicita, 
também, uma operação tapa buracos no trecho 
asfaltado da referida via, a pedido dos moradores.
Indicação 105/17
Solicitação: ao prefeito, o calçamento e a instalação 
da rede de captação de águas pluviais na Rua Curitiba, 
Bairro Agroceres, a pedido dos moradores.
Indicação 106/17
Solicitação: ao prefeito, o calçamento com o 
nivelamento da via, a expansão de rede elétrica, a 
instalação de meios-fios e a construção das redes de 
águas pluviais e esgoto na Rua Projetada, localizada 
próxima à Rua Marieta Augusto Silvia Marques, no 
Bairro Olaria, a pedido dos moradores.
Requerimento 022/17
Solicitação: ao prefeito, o calçamento, a instalação da 
rede de captação de águas pluviais e a expansão da 

rede elétrica na Rua Joaquim Teixeira Rocha, Bairro 
Agroceres, a pedido dos moradores. O presente 
pedido reitera, parcialmente, a Indicação nº 077/17 de 
autoria do edil Antero Gomes de Aguiar.
Requerimento 025/17
Solicitação: ao prefeito, que remeta a esta Casa de 
Leis a cópia do contrato firmado e a completa 
prestação de contas entre a Prefeitura e a empresa que 
possui a concessão administrativa do Terminal 
Rodoviário Deputado Philippe Balbi.
Representação 020/17
Solicitação: ao Sr. Alexandrino Rosa de Souza, 
Delegado de Polícia da Comarca de Ubá, solicitando 
a ele que envie a esta Casa Legislativa as seguintes 
informações referentes a maus tratos contra animais:  
O número de denúncias recebidas pela Instituição do 
ano passado até o momento; Quais medidas foram 
tomadas pela Polícia;  Caso não tenha podido atender 
aos pedidos de socorro, o motivo da abstenção.
VEREADOR JORGE GERVÁSIO 
Indicação 129/17
Solicitação: ao prefeito, a realização de estudos 
técnicos necessários no intuito de se promover 
melhorias de infraestrutura nas redes para captação de 
águas pluviais junto ao bairro São Domingos, em 
especial, em sua fronteira com o bairro Eldorado, 
onde diversos moradores residem abaixo do nível das 
Ruas Principais que dividem os bairros.
VEREADOR JOSÉ ROBERTO FILGUEIRAS
Indicação 117/17
Solicitação: ao prefeito, o asfaltamento das Ruas 
Antônio Raimundo, Manoel Emídio da Costa, José 
Jacinto Vieira, Altamar Lima de Carvalho e Orlando 
Gazolla, do Bairro São José, a pedido dos moradores.
Indicação 118/17
Solicitação: ao prefeito, estudos que viabilizem a 
elaboração de um projeto de lei que trate sobre 
incentivos aos munícipes para a troca de materiais 
recicláveis por alimentos.
Indicação 119/17
Solicitação: ao prefeito, estudos que possibilitem a 
cessão de uso de um imóvel pertencente ao município 
localizado na Rua Santo Antônio – 46 (ao lado da 
Capela Municipal), para usufruto da AAPEUR 
(Associação dos Aposentados e Pensionistas 
Ecléticos de Ubá e Região).
Moção de Pesar 004/17
pelo falecimento da Sra. Francisca David Perpétuo, 
ocorrido recentemente.
VEREADORA ROSÂNGELA ALFENAS
Indicação 111/17
Solicitação: ao prefeito, o asfaltamento da Rua 
Cândido Martins de Oliveira, no Bairro Santa 
Bernadete, a pedido dos moradores.
Indicação 112/17
Solicitação: ao prefeito, o asfaltamento da Rua 
Marieta Campos até a Rua Henrique Parma, no Bairro 
Santa Bernadete, a pedido de seus moradores.
Indicação 113/17
Solicitação: ao prefeito, o asfaltamento da Avenida 
Santiago, localizada entre as Ruas Gustavo Gori e 
Ismael de Oliveira, no Bairro Santa Bernadete, em um 
trecho de aproximadamente 180 metros, a pedido dos 
moradores.
Indicação 114/17
Solicitação: ao prefeito, o asfaltamento do final da 
Rua Ismael de Oliveira, no Bairro Santa Bernadete, a 
pedido de seus moradores.
Indicação 115/17
Solicitação: ao prefeito, seja dada continuidade as 
obras de manilhamento do Loteamento Miquelina até 
o córrego do Bairro Santa Bernadete, com o objetivo 
aprimorar o escoamento das águas pluviais, a pedido 
dos moradores.
Indicação 116/17
Solicitação: ao prefeito, a substituição das manilhas 
que se encontram quebradas desde o córrego até o 
“Tubulão”, em um trecho de aproximadamente 80 
metros na Rua José Teixeira de Abreu, Bairro Santa 
Bernadete.
Requerimento 023/17
Solicitação: ao prefeito, o calçamento da Rua 
Reginaldo Francisco Coelho, no Bairro Jardim Élida, 
a pedido dos moradores. O presente pedido reitera a 
Indicação nº 010/17 do edil José Roberto Filgueiras.
VEREADORES EDEIR PACHECO, GILSON 
FAZOLLA, PASTOR DARCI PIRES E JOSELI 
ANÍSIO 
Indicação 108/17
Solicitação: ao prefeito,  o patrolamento e 
cascalhamento das estradas do Bairro Ligação até 
Córrego dos Pachecos, bem como até a estrada de 
Tocantins, a pedido dos moradores.
Indicação 109/17
Solicitação: ao prefeito, o calçamento, e posterior 
asfaltamento, da Rua Jeferson Ladislau, que interliga 
os bairros Altair Rocha e São Judas Tadeu, a pedido 
dos moradores.
Indicação 110/17
Solicitação: ao prefeito, o asfaltamento da Rua 
Francisco Nascimento, no Bairro São José, a pedido 
dos moradores.
Indicação 124/17
Solicitação: ao prefeito, o recapeamento asfáltico na 
Rua Júlia Trevizano, Bairro Santo Antônio, onde a 
empresa Vivo de Telefonia realizou uma obra de 
extensão de rede e causou grandes danos a estrutura 
do pavimento da via.
Indicação 125/17
Solicitação: ao prefeito, o término das obras de 
extensão da rede de captação de águas pluviais na 
região conhecida como Sítio do Sobradinho, 
localizada após o antigo Gazolão, a pedido dos 

moradores.
Indicação 126/17
Solicitação: ao prefeito, a capina, limpeza geral e 
colocação de lixeiras na Rua Mário Felipe dos Santos, 
Bairro Vila Casal, a pedido dos moradores.
Indicação 127/17
Solicitação: ao prefeito, estudos técnicos que 
possibilitem a construção de uma rotatória no 
encontro das Ruas Mário Felipe dos Santos, Vereador 
Benedito Augusto Vieira e Av. Dr. Domingos Peluso, 
a fim de garantir maior segurança ao trânsito.
Indicação 128/17
Solicitação: ao prefeito, estudos técnicos que 
possibilitem a construção de uma passarela para 
pedestres na ponte da Travessa Cecília Serrato, Bairro 
Vila Casal, a pedido dos moradores.
Requerimento 024/17
Solicitação: ao prefeito, informações referentes ao 
Demonstrativo de Disponibilidade Financeira 
apresentado na Audiência Pública, referente à 
prestação de contas do terceiro quadrimestre de 2016 
em cumprimento à Lei de Responsabilidade Fiscal.

Proposições de 13 de março de 2017
VEREADOR ANTERO GOMES 
Indicação 144/17
Solicitação: ao prefeito, o asfaltamento das Ruas 
Alfredo Aristides Pietsch, Joaquim Loureiro Batista, 
Mercedes Nunes Pessoa, Orides do Nascimento, 
Virgílio Vieira de Andrade, todas pertencentes ao 
Bairro Cibraci, a pedido dos moradores.
Indicação 145/17
Solicitação: ao prefeito, o calçamento das Ruas 
Irmãos Perón e Ceci Perón, no Bairro Agroceres, a 
pedido dos moradores.
Indicação 146/17
Solicitação: ao prefeito, o calçamento completo da 
Rua Maurício Muzitano e o trecho final da Rua Dr. 
Luís Carlos Rinco, ambas no Bairro Santa Edwiges, a 
pedido dos moradores.
Indicação 147/17
Solicitação: ao prefeito, o retorno do funcionamento 
da Farmácia Popular ao seu horário integral, a pedido 
da população.
Indicação 148/17
Solicitação: ao prefeito, a implantação de um guarda-
corpo na passarela da ponte em frente ao Terminal 
Rodoviário, estendendo-o até Av. Comendador 
Jacinto Soares de Sousa Lima, em um trecho de 
aproximadamente 5 metros, e a pintura de uma faixa 
de pedestres ao final do mesmo, a pedido da 
população.
Indicação 149/17
Solicitação: ao prefeito, a construção de um redutor 
de velocidade e a instalação de uma placa de 
“proibido estacionar” em frente à Escola Municipal 
Geralda Bernardo de Oliveira, localizada na Rua 
Olímpio Ribeiro, Bairro Primavera, a pedido de pais 
de alunos e moradores.
Indicação 150/17
Solicitação: ao prefeito, a construção de um Posto de 
Saúde na Comunidade do Tanquinho, em razão da 
grande quantidade de moradores naquela região que 
precisam se deslocar longos percursos para consultas 
médicas.
Requerimento 030/17
Solicitação: ao ex-prefeito, Edvaldo Baião Albino, 
e/ou membros da sua equipe econômica, bem como 
ao Controlador Geral do Município, Marcelo Corrêa 
Paiva, para comparecerem a esta Casa de Leis, com o 
objetivo de debater e esclarecer os resultados 
financeiros referentes ao último quadrimestre de 
2016, apresentados na última audiência pública nesta 
Casa. 
VEREADOR PASTOR DARCI PIRES 
Requerimento 026/17
Solicitação: à Secretária Municipal de Planejamento 
e Desenvolvimento Econômico, ao Setor de 
Cadastro, a verificação do registro da Rua Arnaldo 
Lopes Teixeira, que tem inicio e término na Av. 
Juscelino Kubitschek, Bairro Pedro Miquelito.
Requerimento 027/17
Solicitação: à Secretária Municipal de Planejamento 
e Desenvolvimento Econômico, ao Setor de 
Cadastro, a verificação do registro da Rua Antônio 
Ribeiro da Costa, antiga Rua C, no Bairro Shangrilá.
VEREADOR EDVAR MIQUELITO
Indicação 151/17
Solicitação: ao prefeito, estudos técnicos no sentido 
de implementar o retorno da Unidade de Atendimento 
Imediato, UAI, na cidade de Ubá.
Indicação 152/17
Solicitação: ao prefeito,  a construção de redutores de 
velocidade em frente aos números 209, 307 e 381 da 
Rua Alvimar Miquelito, no Bairro Eldorado, a pedido 
dos moradores.
Indicação 153/17
Solicitação: ao prefeito, seja dada maior atenção à 
Farmácia Popular, no sentido de manter o estoque de 
medicamentos em dia.
Indicação 154/17
Solicitação: ao prefeito, o retorno do atendimento dos 
médicos clínicos gerais e pediatras no distritos de 
Ubá, de forma permanente, a pedido dos moradores.
Indicação 155/17
Solicitação: ao prefeito, o patrolamento e o 
cascalhamento nas Comunidades do Córrego de 
Ubasinho e Posses, a pedido dos moradores.
VEREADORA JANE LACERDA 
Indicação 130/17
Solicitação: ao prefeito, melhorias no serviço de 
transporte de pacientes com câncer, especialmente 
com relação ao tratamento fornecido pelos servidores 
durante o acompanhamento.

Indicação 131/17
Solicitação: ao prefeito, estudos técnicos que 
proporcionem o aumento dos valores pagos para os 
pacientes que realizam o transporte fora de domicilio 
(TFD).
Indicação 132/17
Solicitação: ao prefeito, a urgente manutenção da 
rede de esgoto da Rua Seis, em frente ao nº 41, no 
Bairro São Domingos, a pedido dos moradores.
Indicação 133/17
Solicitação: ao prefeito, a pintura dos redutores de 
velocidade recém construídos ao longo da Av. 
Juscelino Kubitschek, Bairro Santana, com o intuito 
alertar os motoristas.
Indicação 134/17
Solicitação: ao prefeito, estudos técnicos que 
promovam a construção de um redutor de velocidade 
em frente ao nº 266 na Rua Cel. Bernardino Carneiro, 
a pedido dos moradores, transeuntes e motoristas.
Indicação 135/17
Solicitação: ao prefeito, estudos técnicos necessários 
para a construção de uma creche em parte do terreno 
concedido à Associação de Moradores do Bairro 
Altair Rocha, por meio da Lei nº 3505/2005, a qual é 
localizada em frente ao nº 38 da Rua Anastácio 
Dorigueto.
Requerimento 028/17
Solicitação: ao prefeito, que remeta a esta Casa 
Legislativa o gasto mensal com o transporte fora do 
domicílio, TFD, discriminando os valores totais dos 
pacientes com lanches, diárias, acompanhantes e 
demais custos. Solicita, também, o montante 
direcionado para o TFD, incluindo, se houverem, 
créditos suplementares.
Requerimento 029/17
Solicitação: ao prefeito, bem como à Sra. Secretária 
Municipal de Saúde, Dulcinéa Thinassi Perini, 
solicitando-lhes que remetam a esta Casa Legislativa 
o atual local de atendimento do médico (Dr.) Roberto 
Brando.
Representação 021/17
Solicitação: ao Sr. Diretor Delegado do Detran/MG, 
Rogério de Melo Franco Assis Araújo, solicitando-lhe 
a gentileza de remeter a esta Casa Legislativa os 
motivos que impedem o sistema do Detran/MG em 
emitir a habilitação para a condução de ciclomotores 
(ACC).
VEREADOR JOSÉ ROBERTO FILGUEIRAS
Indicação 136/17
Solicitação: ao prefeito, a construção de um redutor 
de velocidade em frente ao nº 148 da Rua José 
Augusto Marcos, Bairro Ponte Preta, bem como a 
pintura de uma faixa de pedestres em frente ao 
estacionamento do Supermercado Líder, em vistas de 
ser um trecho com uma curva muito perigosa.
Indicação 137/17
Solicitação: ao prefeito, a instalação de mais 
ventiladores na Capela do Velório Municipal, a 
pedido da população.
Indicação 138/17
Solicitação: ao prefeito, a disponibilização de um 
vigia para a Capela do Velório Municipal no período 
noturno, a fim de garantir maior segurança aos 
familiares e amigos durante o velório, devido a 
entrada recorrente de pessoas usuárias de drogas e 
baderneiros.
Indicação 139/17
Solicitação: ao prefeito, a capina e limpeza geral da 
Rua Marechal Floriano Peixoto, Bairro Vila Casal, 
devido a grande quantidade de animais que estão 
invadindo as residências, trazendo muitos transtornos 
aos moradores.
Indicação 140/17
Solicitação: ao prefeito, a construção de dois 
redutores de velocidade na Rua Antenor Machado, 
sendo um antes do posto de gasolina na curva e outro 
em frente à Secretaria de Saúde.
Indicação 141/17
Solicitação: ao prefeito, o aumento do efetivo de 
funcionários que capinam ou a extensão da jornada de 
trabalho dos mesmos, pelo menos no atual período de 
chuvas do ano. Após esse período, se solicita que a 
Prefeitura intensifique a notificação dos proprietários 
de lotes para que os mesmos mantenham a 
conservação dos imóveis e calçadas.
Indicação 142/17
Solicitação: ao prefeito, a capina e limpeza geral da 
Rua Prof. Francisco Artidoro  da Costa, Bairro São 
Judas Tadeu, a pedido dos moradores.
Indicação 143/17
Solicitação: ao prefeito, à Secretária Municipal de 
Educação, Maria Elizabeth Barros, bem como ao 
Ilustríssimo Senhor Diretor da 38ª Superintendência 
Regional de Ensino, Samuel Gazolla Lima, 
indicando-lhes a possibilidade de realização de 
gincanas educativas nas escolas municipais e 
estaduais do município que priorizem a prática diária 
da reciclagem.
Indicação 156/17
Solicitação: ao prefeito, estudos técnicos para a 
alteração de localização da faixa de pedestres na Rua 
Antenor Machado, que está próxima ao Posto de 
Gasolina, para ficar em frente à Secretária de Saúde.
VEREADOR LUIS CARLOS TEIXEIRA 
Indicação 085/17
Solicitação: ao prefeito, estudos técnicos que visem à 
construção de quatro redutores de velocidade ao 
longo da Av. Cícero Silveira, Bairro Cibraci, a pedido 
dos moradores.
Indicação 098/17
Solicitação: ao prefeito, estudos técnicos que visem à 
construção de dois redutores de velocidade ao longo 
da Rua Nossa Senhora Aparecida, Bairro Industrial, 

bem como a realização de uma operação tapa buracos 
na mesma, a pedido dos moradores.
Indicação 107/17
Solicitação: ao prefeito, estudos técnicos que visem à 
construção de dois redutores de velocidade ao longo 
da Rua Professor Oséias Maranhão, Bairro Cibraci, a 
pedido dos moradores.
Representação 022/17
Solicitação: à Secretaria de Estado de Planejamento e 
Gestão, para verificar a possibilidade de instalar na 
cidade de Ubá um posto do UAI – Unidade de 
Atendimento Integrado, que disponibiliza uma série 
de serviços ao cidadão, concentrados em um único 
local.
VEREADORES ROSÂNGELA ALFENAS, 
GILSON FAZOLLA, PASTOR DARCI PIRES E 
JOSELI ANÍSIO Indicação 157/17
Solicitação: ao prefeito, a instalação de um poste de 
iluminação pública em frente ao nº 47 da Rua Jofre 
Costa Marques, Bairro Ponte Preta, a pedido dos 
moradores.
Indicação 158/17
Solicitação: ao prefeito, a extensão de rede elétrica, 
com postes de iluminação pública, na estrada da 
Indústria R. Baião, Comunidade da Ligação, a pedido 
dos moradores.
Indicação 159/17
Solicitação: ao prefeito, a instalação de um poste com 
luminária em frente ao nº 389 da Rua Francisco André 
de Araújo, Bairro Beira Linha, a pedido dos 
moradores.
Indicação 160/17
Solicitação: ao prefeito, a instalação de meios-fios e 
substituição dos antigos da Rua Francisco Teixeira de 
Abreu, Bairro Palmeiras, a pedido dos moradores.
Indicação 161/17
Solicitação: ao prefeito, a construção de um redutor de 
velocidade em frente ao nº 126 na Rua Henrique 
Parma, Bairro Industrial, a pedido dos moradores.
Indicação 162/17
Solicitação: ao prefeito, o asfaltamento da Rua Tupis, 
próximo à empresa Lamiart, no Bairro Industrial, a 
pedido dos moradores.

Proposições de 20 de março de 2017
VEREADOR ALEXANDRE DE BARROS:
Indicação nº 168/17, ao prefeito, a realização de 
asfaltamento da Rua dos Vicentinos, localizada na 
parte alta do Bairro Louriçal, a qual é interligada nas 
ruas 07 e 08 do Bairro São Domingos, a pedido dos 
moradores.
VEREADOR ANTERO GOMES 
Indicação nº 178/17 
Solicitação: ao prefeito, a realização de construção de 
quatro redutores de velocidade na Av. Argélia, Bairro 
Fazendinha, especificamente em frente aos números 
22, 165, 456 e 925, a pedido dos moradores.
Indicação nº 179/17
Solicitação ao prefeito, a realização de capina e 
limpeza geral no Bairro São Domingos, a pedido dos 
moradores.
Indicação nº 180/17 
Solicitação: ao prefeito, a colocação de três containers 
de lixo na Rua Maria Aparecida Castanon Bravo, 
Bairro CIBRACI, especificamente um em frente ao nº 
120 e dois ao nº 210, a pedido dos moradores.
Indicação nº 181/17
Solicitação: ao prefeito, a colocação de um poste de 
iluminação pública em frente ao nº 206 da Rua Santa 
Luzia, Bairro Louriçal, a pedido dos moradores.
Indicação nº 182/17 
Solicitação: ao prefeito, a disponibilização de, pelo 
menos, duas cadeiras de rodas nos Postos de Saúde de 
Ubá, a fim de serem utilizadas por pessoas que 
possuam dificuldades de locomoção.
VEREADORA JANE LACERDA 
Indicação nº 163/17
Solicitação: ao prefeito, a realização de estudos que 
promovam a criação de alternativas para o transporte 
de pacientes que realizam tratamento contra o câncer.
Indicação nº 164/17
Solicitação: ao prefeito, a realização de estudos para a 
disponibilização de ônibus para transporte de alunos 
carentes das Faculdades de Ubá.
Indicação nº 183/17
Solicitação: ao prefeito, para a nomeação da Comissão 
Técnica de Avaliação, CTA, instituído pela Lei 
Complementar 062/2001, que trata sobre o Código 
Tributário do Município de Ubá.
Indicação nº 184/17
Solicitação: ao prefeito, a realização de doação de 
adubo e esterco para a horta comunitária do Bairro 
Eldorado, a pedido dos moradores.
Indicação nº 185/17
Solicitação: ao prefeito, para a realização de operação 
tapa-buracos e estudos para a construção de redutores 
de velocidade na parte do alta do Rua Geraldo Magela 
Fernandes, Bairro Santa Edwiges, a pedido dos 
moradores.
Representação nº 023/17
Solicitação: sugerindo ao Sr. Diretor da 38ª 
Superintendência Regional de Ensino, Samuel 
Gazolla Lima, a realização de parceria entre as 
autoescolas de Ubá e a Superintendência de Ensino, 
com o intuito de oferecer cursos de alfabetização para 
adultos que pretendam se candidatar ao processo de 
habilitação para condução de veículos.
Requerimento nº 033/17
Solicitação: ao prefeito, o acréscimo de artigo no 
Decreto 5.076, de julho de 2010, que regulamenta o 
atendimento em estabelecimentos bancários do 
Município.
Requerimento nº 034/17
Solicitação: às Secretarias Municipais ofício 

informando o Art. 12 do Regimento Interno desta Casa 
que “No exercício do mandato, o Vereador terá livre 
acesso às repartições públicas municipais e áreas sob 
jurisdição municipal, onde se registre conflito ou o 
interesse público esteja ameaçado”.
Requerimento nº 035/17
Solicitação: ao prefeito, no prazo estabelecido pelo 
Art. 56, Parágrafo Único da LOM/Ubá, informação 
detalhada mês a mês que o Município de Ubá recebeu 
a título de Contribuição de Iluminação Pública 
referente o ano de 2015.
Requerimento nº 036/17
Solicitação: ao prefeito, o envio a esta Casa, no prazo 
estabelecido pelo Parágrafo único do ARt. 56 da 
LOM/Ubá, relação, incluindo nomes e endereços de 
todos os comércios de Ubá, que foram nos últimos 
sessenta dias, autuados por utilizarem logradouros 
públicos, nos termos dos artigos 46, 85, 111 e 163 da 
Lei Complementar 030/95
Representação nº024/17
Solicitação: ao Comandante do 21º BPMMG, Tenente 
Coronel PM. Lúcio Mauro Campos Silva, a gentileza 
de disponibilizar viaturas de policiais militares na 
saúde de alunos da Faculdade Ozanan Coelho, 
FAGOC, em virtude dos recorrentes casos de roubos 
naquele local.
Representação nº 025/17, solicitando ao Diretor da 
Viação Ubá, Ricardo Torres Santana, a realização de 
estudos que possibilitem o retorno da linha de ônibus 
do Bairro Peluso, a pedido dos moradores.
Requerimento nº 031/17 
Solicitação: ao prefeito, a construção de um Posto de 
Saúde na Comunidade do Tanquinho, em razão da 
grande quantidade de moradores naquela região que 
precisam deslocar longos percursos para consultas 
medidas. Reitera Indicação 150/17 de autoria do Edil 
Antero Gomes de Aguiar.
VEREADOR JOSÉ ROBERTO FILGUEIRAS:
Indicação nº 165/17
Solicitação: ao prefeito, a realização de capina e 
limpeza geral da Rua Jeferson Ladislau Tavares, 
Bairro Altair Rocha, a pedido dos moradores.
Indicação nº 166/17 
Solicitação: ao prefeito, a inscrição do município de 
Ubá no Programa Farmácia de Todos, do Governo 
Federal, com a inserção de pelo menos mais uma 
unidade na região do Bairro Ponte Preta, a fim de 
atender a demanda dos moradores da região leste da 
cidade de Ubá.
Indicação nº 167/17
Solicitação: ao prefeito, a realização de construção de 
um redutor de velocidade em frente ao nº 135, da Rua 
Capitão Teixeira Pinto, Bairro Inês Groppo, a pedido 
dos moradores.
VEREADORES JORGE GERVÁSIO e JOSÉ 
ROBERTO FILGUEIRAS:
Requerimento nº 032/17
Solicitação: à Mesa desta Casa, autorização para uma 
viagem a serviço, nos termos do art. 181 do Regimento 
Interno desta Casa de Leis, ao curso “Programa de 
formação de Inícios de Mandato – Elaboração de 
Projetos de Lei”, o qual será ministrado entre os dias 
28 a 31 de março de 2017, na cidade de Belo 
Horizonte/MG.
VEREADORES PASTOR DARCI PIRES, EDEIR 
PACHECO, GILSON FAZOLLA, ROSÂNGELA 
ALFENAS E JOSELI ANÍSIO:
Indicação nº 169/17
Solicitação: ao prefeito, a realização de construção de 
um redutor de velocidade no trecho final da Av. 
Comendador Jacinto Soares de Souza Lima, após o 
Bahamas Mix e próximo à Av. Senador Levindo 
Coelho.
Indicação nº 170/17
Solicitação: ao prefeito, a realização de estudos 
técnicos que visem a construção de dois redutores de 
velocidade na Av. Olegário Maciel, especificamente 
entre a Loja Eletrind e a ponte próximo à entrada do 
Bairro COPARMA, a pedido dos moradores.
Indicação nº 171/17
Solicitação: ao prefeito, a realização de estudos 
técnicos que promovam a reforma da ponte localizada 
na estrada para a Comunidade da Moradinha, próximo 
à antiga escola, a pedido dos moradores.
Indicação nº 172/17
Solicitação: ao prefeito, a realização de poda de 
árvores nas adjacências do Posto de Saúde localizado 
na Av. Presidente Juscelino Kubistschek, a pedido dos 
moradores.
Indicação nº 173/17
Solicitação: ao prefeito, a realização de capina e 
limpeza geral dos Bairros Talma, Noeme Batalha e 
Peluso, a pedido dos moradores.
Indicação nº 174/17 
Solicitação: ao prefeito, a realização de extensão de 
rede elétrica, com a instalação de postes de iluminação 
pública e luminárias, na Comunidade Rural do 
Córrego Alegre, a pedido dos moradores.
Indicação nº 175/17
Solicitação: ao prefeito, a realização de construção de 
dois redutores de velocidade na curva do logradouro 
que dá acesso à estrada para a APAE Rural, anterior a 
Escola  Municipal  Mere  Maria  de  Aquino, 
Comunidade dos Braguinhas, a pedido dos moradores.
Indicação nº 176/17
Solicitação: ao prefeito, a realização de poda de 
árvores na Av. Governador Bias Fortes, Bairro 
Eldorado, a pedido dos moradores.
Indicação nº 177/17
Solicitação: ao prefeito, a realização de limpeza e 
capina da Rua Capitão Teixeira Pinto, Bairro Inês 
Groppo, inclusive do terreno pertencente à 
municipalidade localizado nessa via, a pedido dos 

moradores.
VEREADORA ROSÂNGELA ALFENAS:
Moção de Pesar nº 05/17, pelo falecimento do 
professor, ator, diretor, produtor e gestor cultural 
Marcelo Andrade, ocorrido em Belo Horizonte, no dia 
13.

Proposições de 27 de março de 2017
VEREADOR ALEXANDRE DE BARROS 
MENDES
Indicação 203/17
Solicitação: ao prefeito, a construção de uma 
academia popular na Comunidade da Barrinha, para 
uso dos moradores daquela localidade e adjacências. 
VEREADOR ANTERO GOMES DE AGUIAR 
Indicação 195/17
Solicitação: ao prefeito, a notificação do proprietário 
dos terrenos localizados no Bairro Santa Edwiges II 
para providenciar a capina e limpeza geral dos 
mesmos, devido ao aparecimento constante de 
animais peçonhentos e ratos nas residências, a pedido 
dos moradores.
Indicação 196/17
Solicitação: ao prefeito, a instalação de rede de esgoto 
na Rua Veneza, Bairro Fazendinha II, interligando-a 
até a rede principal, a pedido dos moradores.
Indicação 197/17
Solicitação: ao prefeito, o asfaltamento da Rua Nilton 
Santos, Bairro Industrial, a pedido dos moradores.
Indicação 198/17
Solicitação: ao prefeito, a extensão de rede elétrica  
com a instalação de postes de iluminação pública, em 
um trecho de aproximadamente 200 metros, entre o 
trevo do Bairro Santa Edwiges até a Vila Gonçalves, a 
pedido dos moradores.
Indicação 199/17
Solicitação: ao prefeito, o asfaltamento da Rua 
Marcilha Gazola Candian, Bairro Meu Sonho, a 
pedido dos moradores.
Indicação 200/17
Solicitação: ao prefeito, o asfaltamento da Rua Irmãos 
Peron, Bairro Agroceres, a pedido dos moradores.
Representação 026/17
Solicitação: ao secretário de Saúde do Estado de 
Minas Gerais, Sávio Souza Cruz, bem como a 
superintendente de Redes de Atenção à Saúde, Agueda 
Amorim Correa Loureiro de Souza, para solicitar-lhes 
a doação de veículos para o Setor de Ambulâncias do 
Município de Ubá.
VEREADORA JANE CRISTINA LACERDA 
PINTO 
Indicação 186/17
Solicitação: ao prefeito e ao Setor de Vigilância 
Sanitária, a fim de solicitar a fiscalização e notificação 
do Frigorifico Cruzeiro do Sul em razão dos 
caminhões da empresa transitarem pelas ruas da 
cidade deixando cair vísceras e sangue de animais 
abatidos, gerando muitos transtornos aos munícipes.
Indicação 187/17
Solicitação: ao prefeito, a capina e limpeza geral do 
Bairro Paulino Fernandes, a pedido dos moradores.
Indicação 188/17
Solicitação: ao prefeito, o asfaltamento de todas as 
ruas do Bairro Paulino Fernandes, a pedido dos 
moradores.
Indicação 189/17
Solicitação: ao prefeito, a capina e limpeza geral no 
trecho final da Rua Clarice Vieira (rua sem saída), Vila 
Regina, localizada nas adjacências do CAIC, devido 
ao matagal estar sendo utilizado como esconderijo por 
meliantes e usuários de drogas, gerando grande 
insegurança aos moradores daquela região.
Indicação 190/17
Solicitação: ao prefeito, uma operação tapa buracos e a 
construção de redutores de velocidade na Rua José 
Lourenço da Silva, Bairro da Luz, a pedido dos 
moradores.
Indicação 191/17
Solicitação: ao prefeito, a construção de proteção em 
concreto para uma placa que dá denominação ao 
escadão que liga a Rua José Moreira Mendes, Bairro 
Jardim Glória, à Rua Adolfo Pereira Cortez, Bairro 
São Domingos, a pedido dos moradores.
Requerimento 038/17
Solicitação: ao prefeito, conforme o Parágrafo Único 
do Art. 56 da Lei Orgânica de Ubá, que remeta a esta 
Casa Legislativa a informação, por meio de 
documento comprobatório, se houve o envio à 
Agência dos Correios de Ubá da relação dos 
logradouros do Bairro Santa Rosa para a entrega de 
correspondências.
Requerimento 045/17
Solicitação: ao prefeito, estudos técnicos necessários 
por parte do órgão competente e posterior envio a esta 
Casa de Leis para tramitação e votação de um Projeto 
de Lei Complementar alterando a redação do Art. 145 
da Lei Complementar 014/92 que “dispõe sobre o 
Estatuto dos Servidores Públicos do Município de 
Ubá”, passando de 05 dias para 20 dias consecutivos o 
período de licença paternidade. 
Representação 027/17
Solicitação: ao tenente-coronel Lúcio Mauro Campos 
Silva, comandante do 21º BPMMG, solicitando-lhe a 
gentileza de disponibilizar viaturas e policiais para 
abordagem educativa dos motoristas que passam pela 
Rua Elias Antônio Laud, Bairro Ponte Preta, pois 
devido às mudanças realizadas no trânsito está 
ocorrendo confusão e  desrespeito pela sinalização, 
aumentando os riscos de acidentes.
VEREADOR JORGE CUSTODIO GERVASIO
Indicação 202/17
Solicitação: ao prefeito, a pedido da vereadora 
suplente do PHS, Soninha, a pintura de uma faixa de 
pedestres em frente à fábrica de gaiolas na Rua 

Conselheiro Augusto César, Bairro Copacabana, 
visando a garantir maior segurança para a travessia dos 
pedestres.
Requerimento 039/17
Solicitação: à diretora da UBAPREV, Ana Paula 
Gomes de Aguiar Vargas, ao ex-prefeito, Edvaldo 
Baião Albino, ao Marcelo Corrêa Paiva, Conselho 
Fiscal, para convidar-lhes a comparecer a uma 
Reunião Ordinária, nesta Casa Legislativa, no dia 03 
de abril do corrente ano, para discorrer sobre a 
prestação de contas e entres outros assuntos.
VEREADOR JOSÉ ROBERTO FILGUEIRAS
Representação 028/17
Solicitação: à Câmara dos Deputados Federais e 
Senado Federal, solicitando que os parlamentares 
votem contrariamente a PEC 287/2016 que reforma a 
previdência.
VEREADOR LUIS CARLOS TEIXEIRA 
RIBEIRO
Indicação 192/17
Solicitação: ao prefeito, a pedido do Líder 
Comunitário do Distrito de Miragaia, José Carlos 
Quirino, a construção de quatro redutores de 
velocidade ao longo da Rua Coronel João Ferreira de 
Andrade, no Distrito de Miragaia, sugerindo abaixo os 
locais que, obviamente, ficarão à cargo da avaliação 
dos responsáveis:
1º - Próximo à penúltima casa da referida rua;
2º - Um pouco antes do Colégio Estadual;
3º - Em frente à Igreja Católica;
4º - Entrada do bairro, em frente à Igreja Evangélica.
VEREADORES DARCI PIRES DA SILVA E 
JORGE CUSTODIO GERVASIO
Indicação 193/17
Solicitação: ao prefeito, o asfaltamento da Rua Jacy 
Candian, Bairro Meu Sonho, a pedido dos moradores.
VEREADORES DARCI PIRES DA SILVA, 
EDEIR PACHECO DA COSTA, ROSÂNGELA 
ALFENAS, GILSON FAZOLLA FILGUEIRAS, 
JOSELI ANISIO PINTO E LUIS CARLOS 
TEIXEIRA RIBEIRO
Indicação 201/17
Solicitação: ao prefeito, o calçamento da rua que 
fornece acesso ao Bairro Rosa de Toledo, a pedido dos 
moradores.
VEREADORES DARCI PIRES DA SILVA, 
EDEIR PACHECO DA COSTA, ROSÂNGELA 
ALFENAS, GILSON FAZOLLA FILGUEIRAS E 
JOSELI ANISIO PINTO
Indicação 194/17
Solicitação: ao prefeito, estudos técnicos para a 
construção de um conservatório de música na cidade 
de Ubá, a pedido dos munícipes.
Requerimento 040/17
Solicitação: ao prefeito, para remeter a esta Casa 
Legislativa, conforme o Parágrafo Único do Art. 56 da 
Lei Orgânica do município de Ubá, as informações 
listadas abaixo:
Quais são as entidades culturais que recebem o repasse 
do governo federal, estadual e municipal e qual o valor 
deste para cada uma delas (ano de 2016 e até o presente 
ano)?
 Quais as entidades culturais reconhecidas e cadastras 
no município?
Qua i s  o s  t r aba lhos  desenvo lv idos  com a 
musicalização no município, onde são desenvolvidos 
e quantas pessoas atendidas (2016 até o presente ano)?
 Quais as entidades desportivas atendidas pelo ICMS 
esportivo, quais trabalhos são desenvolvidos na área 
do esporte pelo município, quantas pessoas são 
atendidas, especificado por área de esporte. Qual o 
valor destinado a cada grupo desportivo?
 Qual o valor do repasse no ano de 2016 para o setor 
do esporte?
Requerimento 041/17
Solicitação: ao prefeito, que remeta a esta Casa 
Legislativa, conforme o Parágrafo Único do Art. 56 
da Lei Orgânica do município de Ubá, sobre a 
situação do ônibus adaptado com um consultório 
m é d i c o  e  o d o n t o l ó g i c o ,  d e t a l h a n d o  o s 
questionamentos abaixo:
 O motivo que este está parado?
 Esse ônibus já teve funcionalidade?
 Como e quando esse ônibus foi adquirido e qual o 
valor?
 Quantas pessoas já foram atendidas?
 Onde ele está prestando serviço?
Requerimento 042/17
Solicitação: ao prefeito, que remeta a esta Casa 
Legislativa, conforme o Parágrafo Único do Art. 56 
da Lei Orgânica do município de Ubá, sobre quais 
loteamentos foram regularizados no ano de 2015, 
2016 e 2017, sua localização e seus respectivos 
decretos de aprovação.
Requerimento 043/17
Solicitação: ao prefeito, que remeta a esta Casa 
Legislativa, conforme o Parágrafo Único do Art. 56 
da Lei Orgânica do município de Ubá, sobre quando e 
onde ocorreram os desastres ambientais  no ano de 
2015 e 2016, e quais medidas o município tomou? 
Quantas famílias foram atingidas?
Requerimento 044/17
Solicitação: ao prefeito, que remeta a esta Casa 
Legislativa, conforme o Parágrafo Único do Art. 56 
da Lei Orgânica do município de Ubá, informações 
sobre as empresas terceirizadas que prestam serviços 
no município de Ubá, indicando: quantas são, 
número de funcionários, data do contrato com o 
período de duração e quais são os procedimentos 
adotados para a contratação dos funcionários.


