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Realização

 Abastecimento de água no Residencial Cidade Carinho é reestabelecido com o apoio de vereadores ----------------

8 - O LEGISLATIVO

Parlamento Jovem e Câmara Mirim participam da Semana Municipal da Juventude  --------------------------------

Mais uma turma conclui o curso de Inclusão Digital promovido pela Câmara  --------------------------------------

MAIO de 2017

Jovens parlamentares e vereadores mirins marcam
 presença na Semana Municipal da Juventude

Os in tegrantes  do proje to 
Parlamento Jovem participaram 
de oficina promovida pela 
Secretaria Municipal de Cultura, 
em comemoração aos 10 anos do 
Arquivo Histórico Municipal 

(AHM). O evento foi realizado 
em 5 de maio,  no Fórum Cultural 
de Ubá, tendo como facilitadora a 
Coordenadora do AHM, Nair 
Pascoal. 
Os jovens conheceram melhor a 
h i s tó r ia  da  c idade  e  seus 
patrimônios naturais e históricos: 
a manga Ubá, o Torreão da Praça 
Guido  Mar l iè re ,  a  Esco la 
Estadual Coronel Camilo Soares, 
o Ginásio São José, entre outros. 
N u m a  a t i v i d a d e  p r á t i c a , 

c o n f e c c i o n a r a m  c a i x a s 
decorativas utilizando capas de 
a c r í l i c o  c o m  f o t o s  d o s 
patrimônios estudados.

 Parlamento Jovem participa de oficina 
 sobre o Patrimônio Histórico Ubaense 

Saúde em Ubá é pauta 
de reunião na CMU

.A Escola do Legislativo (EL) da 
Câmara Municipal de Ubá (CMU) 
participou dos eventos da Semana 
da Juventude, promovida pela 
Secretaria de Cultura, Turismo, 
Esporte, Lazer e Juventude/ 
Prefe i tura  Munic ipal .  Para 
divulgar os projetos e ações 
sociais oferecidos pela Câmara, 
por meio da EL, um estande foi 
montado na Praça Guido Marliere 
no dia 26 de maio. 
Membros dos projetos Parlamento 
Jovem e Câmara Mirim também 
participaram, realizando pesquisa 
informal no local do evento, a fim 
de traçar o perfil e as principais 
demandas do público jovem 
presente. 
Nesta sondagem, foram aborda- 

dos, ainda, alguns assuntos que 
pautam os dois projetos nesta 
edição de 2017, como o combate 
ao uso de drogas e a formação 
política nas escolas.

Sob a coordenação do Assessor da 
EL,  Ja rde l  Peron  Waquim, 
encerrando a participação da 
CMU na Semana Municipal da 
Juventude, houve um bate-papo 

entre os integrantes dos projetos 
sobre a importância do jovem na 
política, com espaço aberto para 
q u e  p ú b l i c o  f i z e s s e  s u a s 
considerações sobre assunto.

Pré-Enem Social 2017: 
início das aulas  

CÂMARA DE UBÁ COMEMORA 163 ANOS
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PROJETOS INSTITUCIONAIS

A Câmara Municipal de Ubá (CMU) 
realizou em maio um sarau cultural 
em homenagem ao Dia das Mães e 
aos 163 anos de sua instalação. 
Servidores, vereadores e mães 
integrantes do projeto Câmara da 
M e l h o r  I d a d e  f i z e r a m  s u a s 
homenagens, recitando poesias e 
textos de autoria própria ou de 
familiares, e de autores como Carlos 
Drummond de Andrade, Paulo 
Leminski, Oswaldo Montenegro e 
Emily Perl kingsley. As declama- 
ções foram emocionantes. O músico 
Cristiano Guimarães participou do 
sarau e deu um toque especial ao 
evento. 
Todas as mães presentes, entre elas, 
as vereadoras Rosângela Alfenas 
(pres iden te )  e  Jane  Lacerda 
(idealizadora da homenagem), 
receberam uma rosa das mãos dos 

vereadores Alexandre de Barros 
Mendes, Darci Pires da Silva, Edeir 
Pacheco, Gilson Fazolla Filgueiras e 
Luis Carlos Teixeira. Após as 
homenagens,  foi  servido um 
delicioso café da tarde.

Sarau cultural marca comemoração do Dia das Mães na CMU

EVENTOS INTERNOS
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Uma reunião solicitada pelo vereador 
Jorge Custódio e moradores do Resi-
dencial Cidade Carinho, com a promo-
tora de Justiça de Ubá, Thereza Rachel 
d'Avila Riani Lana, em novembro 
passado, resultou em uma Ação Civil 
Pública, movida pelo Ministério 
Público, contra a Companhia de Sane-
amento de Minas Gerais (Copasa) em 
Ubá.  
Segundo o vereador Jorge, que era 
também presidente da Comissão de 
Saúde da Câmara em 2016, na época 
foi solicitado que cada apartamento 
tivesse seu próprio hidrômetro para 
fins de cobrança, pois a conta é unifi-
cada, o que causa transtornos, já que 
alguns moradores pagam as contas em 
dia e outros estariam inadimplentes, 
levando a Copasa a cortar o abasteci-
mento de todos.
Com isso, a decisão judicial, assinada 
pela juíza de Direito, Cínthia Faria 
Honório Delgado, determinou, em 31 
de março de 2017, que a Companhia 
de Saneamento em Ubá restabeleces-
se, imediatamente, o fornecimento de 
água aos moradores do Residencial 
Cidade Carinho. 
Fazem parte do processo várias repre-
sentações de iniciativa dos vereadores 
Jorge Gervásio e Pastor Darci Pires da 
Silva, que foram assinadas por todos 
os  ve readores  da  Leg i s l a tu ra 
2013/2016, solicitando da Copasa 
providências no abastecimento de 
água no Residencial Cidade Carinho. 
De acordo com informações obtidas 
no processo, a Companhia de Sanea-
mento enviou, em 24 de maio de 2017, 
ao juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de 
Ubá, a sua manifestação sobre o cum-
primento da liminar. A Companhia 
informou que recebeu o mandato de 
intimação do deferimento da liminar, 
em 17 de abril de 2017, determinando 
o restabelecimento do fornecimento 
de água ao Residencial Cidade Cari-
nho, no prazo de 48 horas, sob pena de 
incidir em multa no valor de R$100,00 

por dia de atraso. E afirmou no docu-
mento que, na mesma data, foi realiza-
da a religação de água cumprindo a 
decisão liminar dentro do prazo esta-
belecido.

Entenda o processo

Consta no inquérito civil que a Copasa 
realiza a medição do consumo pela 
leitura dos hidrômetros gerais, locali-
zados na parte externa dos blocos do 
condomínio em questão. Dessa forma, 
o valor da fatura é cobrado de forma 
única para cada bloco, e não individu-
alizado por residência. Em razão da 
inadimplência de alguns condôminos, 
a concessionária de serviço de abaste-
cimento de água efetuou a suspensão 
do fornecimento a todos os moradores 
conectados ao hidrômetro do bloco I, 
inclusive àqueles que efetuaram o 
repasse do valor referente às partes 
que lhes cabia no total da fatura.
A promotora de Justiça, Thereza 
Rachel, argumenta no processo, que 
ao adotar tal medida, a Companhia de 
Saneamento ignorou a controvérsia 
que pesa sobre os hidrômetros instala-
dos no residencial, objeto de investi-

gação de inquérito civil em curso na 
Promotoria de Justiça.  “Este inquérito 
visa apurar a responsabilidade pela 
adequação das instalações de hidrô-
metros individuais, uma vez que exis-
tem as ligações individuais da água, 
porém não são utilizadas pelos técni-
cos da Copasa, por localizarem-se em 
andares superiores dos prédios, e não 
no nível da rua”, destacou.
Ainda conforme a Ação, a promotora 
afirma: “A Companhia não agiu com a 
cautela devida, visto que não aguardou 
a conclusão do inquérito civil, que 
busca encontrar solução para viabili-
zar as medições individualizadas. Ao 
contrário, preferiu adotar conduta 
arbitrária de suspender o fornecimento 
de água, privando os moradores do 
direito de consumo de água, o que 
expõe a riscos e causa uma série de 
prejuízos aos cidadãos, dentre eles 
crianças, idosos, deficientes e enfer-
mos”, pontuou.
E concluiu: “Desse modo, os elemen-
tos de ilegalidade demonstram a 
necessidade de se determinar o imedi-
ato restabelecimento, sob pena de 
multa diária para o caso de atraso ou 
descumprimento”.

Começaram no dia 27 de maio as 
aulas do Curso Preparatório para o 
Exame Nacional do Ensino Médio 
(ENEM), o Pré-Enem Social. 
Neste ano, a iniciativa da Câmara 
Municipal de Ubá (CMU), por 
meio da Escola do Legislativo 
(EL), é realizada com o Instituto 
Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia de Minas Gerais 
(IFMG).
Os estudantes que compareceram 
à primeira aula foram recepciona-
dos pelo diretor da EL e vice-
presidente da CMU, vereador 
Edeir Pacheco da Costa, e pelo 
vereador José Roberto Reis 
Filgueiras. Os parlamentarem 
sortearam três exemplares da 
Constituição Federal de 1988 e 
um exemplar da “Constituição 
Federal em Miúdos”, numa 
atitude de boas-vindas do Poder 
Legislativo aos presentes.
A disciplina de Química foi a 

primeira a ser ministrada e ficou a 
cargo do professor Elder Magno 
Gava Ferrão (IFMG). As quatro 
áreas de conhecimento avaliadas 
no exame serão trabalhadas 
durante o curso.
As inscrições para o Pré-Enem 
Social 2017 ainda podem ser 
f e i t a s  j u n t o  à  E s c o l a  d o 
Legislativo da CMU, pelo telefo-
ne (32)3539-5013. 

O projeto
 
Desde 2015 o Pré-Enem Social 
está entre os projetos de destaque 
da Câmara Municipal de Ubá e em 
2017 não poderia ser diferente. 
Cerca de 700 alunos participaram 
das duas edições anteriores desta 
iniciativa que visa oferecer a 

preparação gratuita de aprendiza-
gem para os estudantes que vão 
prestar o ENEM.
Parcerias gratuitas são firmadas 
entre a CMU e instituições de 
ensino reconhecidas. Neste ano, 
nosso parceiro é o IFMG, cujo 
quadro docente está responsável 
por ministrar as aulas.

Os vereadores do projeto Câmara 
da Melhor Idade visitaram a 
C â m a r a  M u n i c i p a l  e  a 
Universidade Federal de Viçosa 
( U F V ) ,  e m  1 7  d e  m a i o . 

Acompanhados pelo diretor da 
Escola do Legislativo (EL) da 
Câmara Municipal de Ubá (CMU) 
e vice-presidente da Casa, verea-
dor Edeir Pacheco, pelo vereador 

Gilson Fazolla, pelo assessor da 
EL, Jardel Peron Waquim, e pela 
estagiária Giovanna Cézar, os 
integrantes do projeto se informa-
ram sobre Políticas Públicas 
direcionadas aos idosos naquele 
município. 
Durante a visita, eles foram 
recebidos e assessorados por 
servidores e vereadores da 
Câmara de Viçosa: a coordenado-
ra pedagógica da Escola do 
Legislat ivo,  Michel le  Dias 
Sant'Anna; a coordenadora geral 
da Escola do Legislativo, verea-
dora Brenda da Silva Santunioni; 
o coordenador Técnico da Escola 
do Legislativo, vereador Geraldo 
Luis Andrade; o vereador Sérgio 

Aloísio da Silva; o assessor de 
Relações Institucionais e ex-
membro do Conselho do Idoso, 
Wagner Rosado Pinheiro; e o 
coordenador pedagógico de 
atividades físicas do Programa 
Municipal da Terceira Idade 
(PMTI), Wederson Cândido de 
Oliveira.
Também foi apresentado aos 
visitantes o PMTI, instituído pela 
Prefeitura em parceria com a 
Universidade, cujo objetivo é 
proporcionar o bem estar dos 
cidadãos desta faixa etária por 
meio de exercícios físicos, 
atendimento médico, nutricional e 
psicológico, além de atividades 
culturais, como dança e teatro.

Câmara da Melhor Idade realiza 
visita técnica em Viçosa 

RESIDENCIAL CIDADE CARINHO

Abastecimento de água é reestabelecido 
com o apoio de vereadores

O prof. Elder Magno e os vereadores Edeir Pacheco 
e José Roberto Filgueiras entregam 

Constituição Federal a uma das alunas sorteadas

A influência da publicidade no 
estímulo ao uso das drogas lícitas 
foi discutida e demonstrada, por 
meio de dinâmicas teatrais, na 
segunda reunião dos vereadores 
do projeto Câmara Mirim, ocorri-
da em 9 de maio, no plenário da 
Câmara. 
O tema específico do projeto para 
este ano é “Drogas lícitas e 
ilícitas”. As atividades foram 
acompanhadas pelo assessor da 
Escola do Legislativo (EL) Jardel 

Peron Waquim, pelo diretor da EL 
e vice-presidente da CMU, 
vereador Edeir Pacheco da Costa, 
e pelo 1º secretário, vereador 
Pastor Darci Pires da Silva.
Os treze vereadores mirins 
abordaram os dois lados do 
consumo de bebidas alcoólicas: 
como as campanhas publicitárias 
mostram (festas, pessoas alegres e 
com boa aparência); e como 
acontece de fato, em muitos casos, 
(deterioração pessoal, ambientes 

desagradáveis, violên-
cia). 
No primeiro encontro, 
ocorrido em abril, os 
jovens estudaram os 
conceitos básicos para 
formação política, as 
funções dos poderes 
legislativo e executivo, o 
pape l  do  j ovem na 
política, e participaram 
de uma dinâmica buscando 
resultados referentes aos assuntos 

de meio ambiente, saúde e educa-
ção, administração da Prefeitura, 
entre outros. 

PROJETOS INSTITUCIONAIS

Mais de cem estudantes participam 
do Pré-Enem Social 2017  

Vereadores Mirins debatem a questão das drogas

COMISSÃO DE PROTEÇÃO ANIMAL

Os vereadores do projeto Câmara 
da Melhor Idade visitaram a 
C â m a r a  M u n i c i p a l  e  a 
Universidade Federal de Viçosa 
( U F V ) ,  e m  1 7  d e  m a i o . 

Acompanhados pelo diretor da 
Escola do Legislativo (EL) da 
Câmara Municipal de Ubá (CMU) 
e vice-presidente da Casa, verea-
dor Edeir Pacheco, pelo vereador 

Gilson Fazolla, pelo assessor da 
EL, Jardel Peron Waquim, e pela 
estagiária Giovanna Cézar, os 
integrantes do projeto se informa-
ram sobre Políticas Públicas 
direcionadas aos idosos naquele 
município. 
Durante a visita, eles foram 
recebidos e assessorados por 
servidores e vereadores da 
Câmara de Viçosa: a coordenado-
ra pedagógica da Escola do 
Legislat ivo,  Michel le  Dias 
Sant'Anna; a coordenadora geral 
da Escola do Legislativo, verea-
dora Brenda da Silva Santunioni; 
o coordenador Técnico da Escola 
do Legislativo, vereador Geraldo 
Luis Andrade; o vereador Sérgio 

Aloísio da Silva; o assessor de 
Relações Institucionais e ex-
membro do Conselho do Idoso, 
Wagner Rosado Pinheiro; e o 
coordenador pedagógico de 
atividades físicas do Programa 
Municipal da Terceira Idade 
(PMTI), Wederson Cândido de 
Oliveira.
Também foi apresentado aos 
visitantes o PMTI, instituído pela 
Prefeitura em parceria com a 
Universidade, cujo objetivo é 
proporcionar o bem estar dos 
cidadãos desta faixa etária por 
meio de exercícios físicos, 
atendimento médico, nutricional e 
psicológico, além de atividades 
culturais, como dança e teatro.

A Comissão de Proteção Animal da 
C â m a r a  M u n i c i p a l  d e  U b á , 
representada pelos vereadores Jane 
Cristina Lacerda Pinto (presidente), 
Edeir Pacheco da Costa e Gilson 
Fazolla Filgueiras, se reuniu com o 
prefeito de Ubá, Edson Teixeira 
Filho, com a secretária de Saúde, 
Dulc iné ia  Thinass i  Per in i ,  e 
integrantes da Seção de Controle de 

Zoonoses da Secretaria Municipal da 
S a ú d e .  N a  p a u t a ,  a s s u n t o s 
r e l ac ionados  ao  con t ro l e  de 
natalidade de animais de rua por 
meio da castração.
A reunião foi realizada em 30 de 
maio, no plenário da Câmara, e 

também contou com a participação 
de grupos protetores dos animais. 
Como resultado da discussão, o 
p r e f e i t o  E d s o n  Te i x e i r a  s e 
comprometeu ,  num pr imei ro 
momento, a realizar a castração de 
160 cães de rua.

Situação dos cães de rua motiva reunião
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A Câmara Municipal de Ubá 
completou 163 anos de instalação 
em 12 de maio. Àquela época, em 
1854, o município ainda não 
existia. O que havia por aqui era 
apenas a Villa de São Januário de 
Ubá, antes denominada Arraial. A 
emancipação política veio quase 
três anos depois da inauguração 
da Câmara, em 3 de julho de 
1957.
“Seguiram-se acirradas lutas 
entre políticos, liberais e conser-
vadores. O município era supri-
mido ou restabelecido dependen-
do as decisões ao grupo vencedor. 
Assim, com o passar dos anos, 
com o topônimo São Januário de 
Ubá, restringiu-se somente, 
exclusivamente, a Ubá”. (Fonte: 
Ubá - Cidade Carinho - Edição 
Histórica - 1980).
De sua instalação até os dias 
atuais, esta Casa teve 56 presiden-
tes, sendo o primeiro o Ten. Cel. 
Francisco de Assis Ataíde, 
passando por nomes como Cel. 
Carlos Brandão, Dr. Levindo 
Eduardo Coelho, Carlos Peixoto 
Filho e, mais recentemente, Prof. 
José Bigonha Gazolla, Lincoln 
Rodr igues  Cos ta ,  Claudio 
Ponciano, Samuel Gazolla Lima 
até a atual presidente, vereadora 
Rosângela Maria Alfenas de 

Andrade – isto para citar apenas 
alguns dos importantes nomes 
que deixaram aqui a sua marca. 
Centenas de vereadores também 
atuaram com afinco nesses 163 
anos.
E n q u a n t o  s e d e  d o  P o d e r 
Legislativo Municipal, a Câmara 
de Ubá é responsável por colabo-
rar com a elaboração das leis 
municipais, visando o bem estar e 
a organização social da cidade. 
Como as demais casas legislati-
vas, a CMU é formada por 
cidadãos eleitos pelo povo, os 
vereadores, responsáveis, entre 
outras funções, pela edição, 
discussão e votação de leis para a 
munic ipa l idade ,  p ropondo 
benfeitorias, obras e serviços para 

o bem-estar da população em 
geral. 
Eles também são responsáveis 
pela fiscalização das ações 
tomadas pelo Poder Executivo 
(prefeito), cabendo-lhes acompa-
nhar a administração municipal, 
principalmente no tocante ao 
cumprimento da lei e da boa 
aplicação e gestão do erário, ou 
seja, do dinheiro público.
Cada vereador cumpre um 
mandato de quatro anos. Deve 
respeitar a Lei Orgânica (a Lei 
M a i o r  d o  M u n i c í p i o ) ,  a 
Constituição Federal e o interesse 
público. Os atuais membros da 
Câmara de Ubá foram eleitos em 
o u t u b r o  d e  2 0 1 6 ,  p a r a  a 
Legislatura de 2017 a 2020.

Câmara de Ubá completa 163 anos de instalação 

O i t o  a l u n o s ,  m e m b r o s  d a 
c o m u n i d a d e  e m  g e r a l  e  d e 
a s s o c i a ç õ e s  c o m u n i t á r i a s , 
receberam, em 5 de maio, seus 
certificados de conclusão do curso 
de inclusão digital, em cerimônia 
informal, realizada no plenário da 
Câmara Municipal de Ubá (CMU). A 
certificação foi feita pela Escola do 
Leg i s l a t ivo  e  con tou  com a 
participação de seu diretor e vice-
presidente da CMU, vereador Edeir 
Pacheco, e do vereador Jorge 
Custódio Gervásio.

O curso

Numa parceria entre a CMU e a 
F e d e r a ç ã o  M u n i c i p a l  d a s 
Associações Comunitárias dos 
Bairros e Distritos de Ubá (Femac), 
as aulas tiveram início em fevereiro, 

sendo realizadas às terças-feiras, na 
sede da Câmara.
Sob a monitoria do assessor da 
Escola do Legislativo, Jardel Peron 
Waquim, que é auxiliado pela 
estagiária Giovanna Silva Cézar, o 
curso teve como objetivo de 
c a p a c i t a r  a s  a s s o c i a ç õ e s , 
especialmente as diretorias, para 
u m a  g e s t ã o  i n d e p e n d e n t e  e 
qualificada. O foco foi a elaboração 
de documentos como atas, estatutos 
próprios, ofícios, planilhas para 
prestação de contas, entre outros. 
O s  p a r t i c i p a n t e s  r e c e b e r a m 
orientações sobre a criação e 
atualização de páginas em redes 
sociais, com o intuito de aproximar a 
p o p u l a ç ã o  d a  e n t i d a d e 
representativa do seu bairro, 
divulgando as ações, emitindo 
comunicados, etc.

Alunos finalizam curso de inclusão 
digital e recebem certificados Alexandre de Barros Mendes

Antero Gomes de Aguiar

Pastor Darci Pires da Silva 
(1º secretário)

Edeir Pacheco da Costa 
(vice-presidente)

Gilson Fazolla Filgueiras

Jane Cristina Lacerda Pinto

Jorge Custódio Gervásio

José Roberto Reis Filgueiras

Joseli Anísio Pinto

Luís Carlos Teixeira Ribeiro
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A Câmara Municipal de Ubá, 
representada por seu vice-
presidente e diretor da Escola 
do Legislativo, vereador 
Edeir Pacheco da Costa, 
entregou, em 9 de maio, um 
exemplar  em bra i le  da 
Constituição Estadual de 
Minas Gerais à bibliotecária 

Rose Flores, responsável pela 
Biblioteca Municipal.
A transcrição para o Sistema 
Braille, em quatro volumes, 
foi realizada pela Secretaria 
de Editoração e Publicações 
do Senado Federal,  e o 
material doado à Câmara pela 
gráfica da instituição.

Os vereadores da Câmara Municipal 
de Ubá (CMU) reuniram-se com o 
deputado Estadual Dirceu dos Santos 
R i b e i r o  e  r e p r e s e n t a n t e s  d a 
Prefeitura, do Estado e dos hospitais 
da cidade, para tratar de assuntos 
relacionados à saúde pública no 
município de Ubá. O encontro 
ocorreu em 8 de maio, no plenário da 
CMU.
O integrante da Comissão de Saúde da 
Câmara, vereador Jorge Custódio 
Gervásio, conduziu a reunião acom-
panhado dos vereadores: Rosângela 
Maria Alfenas de Andrade (presidente 
da Câmara), José Roberto Filgueiras, 
Gilson Fazolla Filgueiras, Antero 
Gomes de Aguiar, Pastor Darci Pires 
da Silva, Edeir Pacheco da Costa, 
Jane Cristina Lacerda Pinto, Joseli 
Anísio Pinto e Luis Carlos Teixeira. 
Entre os principais assuntos discuti-
dos estavam os atendimentos às 
cirurgias de catarata, serviços de 
urgência e emergência nos hospitais, 
cirurgias eletivas de média e alta 
complexidade e atenção básica. 
Enfatizou-se a falta de recursos 
financeiros para estes procedimentos.
Além do deputado Dirceu Ribeiro, os 
vereadores receberam a secretária 
municipal de Saúde, Dulcinéia 
Thinassi Perini, o assessor técnico da 
Secretaria de Saúde, Kléber de 

Almeida Peppe, o gerente da Divisão 
de Planejamento e Gestão da Saúde, 
João Paulo da Silva, a gerente da 
Divisão de Apoio Institucional da 
Saúde, Aline Costa Moreira e o 
assessor Especial da Prefeitura, 
Eduardo Navarro Soares. Presentes 
também José Maria Fagundes e 
Eduardo Duarte da Silva, represen-
tando o diretor da Gerência Regional 
de Saúde de Ubá, Fábio Gardoni. E 
dos hospitais São Vicente de Paulo e 
Santa Isabel, respectivamente, 
Roberta Gasparoni e Fabiano dos 
Santos.
Ao final da reunião ficou definido que 
será criada uma comissão para 
elaborar e encaminhar as demandas 
do município ao secretário de Estado 
de Saúde/MG.

Saúde em Ubá é pauta de discussão na CMU

Parabéns à Câmara, a seus vereadores e servidores, pelos 163 anos de trabalho e 
dedicação buscando a consolidação da força política e a promoção da cidadania!

CÂMARA PELA INCLUSÃO

Três novas turmas formadas por pessoas da 
comunidade participam, desde 9 de maio, do 
curso de informática básica do projeto Inclusão 
Digital da CMU. Os dezoito alunos inscritos 
são capacitados às terças-feiras na Sala de 
Inclusão Digi ta l  Miss ionár ia  Wanda 
Smatavicius da Silva, na Câmara. 
A monitoria do curso é realizada pelo assessor 
da EL, Jardel Peron Waquim, auxiliado pela 
estagiária Giovanna Cézar. Segundo Jardel, “a 

ideia nesta segunda etapa do projeto é inovar, 
deixando de atender exclusivamente o público 
mais  idoso e  abr indo espaço para  a 
participação de crianças e jovens”.

Novas turmas

A Escola do Legislativo (EL) da 
Câmara Municipal de Ubá, em 
p a r c e r i a  c o m  a  A s s o c i a ç ã o 
Mun ic ipa l  de  Ass i s t ênc i a  e 
Recuperação dos Condenados de 
Ubá (AMAR), realizou em maio, a 
organização e catalogação do 
acervo literário da biblioteca da 
e n t i d a d e .  R e c u p e r a n d o s  e 
f u n c i o n á r i o s  d a  a s s o c i a ç ã o 

participaram das atividades, sob a 
orientação do Assessor da EL, 
Jardel Peron Waquim. O objetivo é 
estimular o interesse pela leitura e o 
exercício da cidadania. Além disso, 
a EL tem a proposta de fomentar a 
inclusão sociocultural daquele 
público, por meio da arte e da 
l i t e r a t u r a ,  c o m o  f o r m a s  d e 
expressão dos sentimentos.

Biblioteca da AMAR é organizada 
em parceria com a CMU

Câmara entrega 
Constituição Estadual 
em braile para acervo 

da Biblioteca Municipal

COMISSÃO DE SAÚDE



PRODUÇÃO LEGISLATIVA
AQUI VOCÊ ACOMPANHA AS PROPOSTAS DOS VEREADORES

Proposições de 03 de abril de 2017
VEREADOR ANTERO GOMES 
Indicação 224/17
Solicitação: ao prefeito, o asfaltamento do trecho 
final da Rua Cristiano da Mota Júnior, Bairro 
Louriçal, a pedido dos moradores.
Indicação 225/17
Solicitação: ao prefeito, o asfaltamento da Rua José 
Caneschi, Bairro Louriçal, a pedido dos moradores.
Indicação 226/17
Solicitação: ao prefeito, o asfaltamento da Rua São 
Jorge, Bairro São Sebastião, a pedido dos moradores.
Indicação 227/17
Solicitação: ao prefeito, o asfaltamento da Rua São 
Sebastião, Bairro São Sebastião, a pedido dos 
moradores.
Indicação 228/17
Solicitação: ao prefeito, estudos técnicos para a 
construção de quatro barragens secas, sendo duas na 
área verde entre o Bairro Santa Edwiges II até o início 
do Bairro Santa Edwiges I; e duas na área verde até a 
Vila Gonçalves, a pedido dos moradores.
VEREADOR PASTOR DARCI PIRES
Requerimento 051/17
Solicitação: ao prefeito, a expedição e envio a esta 
Casa de Leis, no prazo do Parágrafo Único do artigo 
56 da Lei Orgânica Municipal, de certidão 
informando que o logradouro extraoficialmente 
conhecido como “Rua João Paulo”, no Bairro João 
Teixeira, não possui denominação oficial.
Moção de Congratulações e Aplausos 007/17
ao  Sr.  An tôn io  Fe r re i r a  do  Nasc imen to , 
carinhosamente conhecido por “Saíra”, pelos 
excelentes serviços prestados na Prefeitura de Ubá.
VEREADOR EDEIR PACHECO
Indicação 232/17
Solicitação: ao prefeito, a fim de solicitar-lhe que 
permita um representante da Associação do Ciclismo 
(Ciclisma) como membro titular e suplente no 
Conselho Municipal do Trânsito, através da alteração 
da legislação vigente.
VEREADORA JANE LACERDA 
Indicação 204/17
Solicitação: ao prefeito,  bem como ao Sr. Secretário 
de Ambiente e Mobilidade Urbana, Vicente de Paulo 
Pinto, para indicar-lhes que as luzes da Feira 
Municipal sejam apagadas durante o dia, visando a 
proporcionar economia para o município.
Indicação 205/17
Solicitação: ao prefeito, bem como ao Sr. Secretário 
de Ambiente e Mobilidade Urbana, Vicente de Paulo 
Pinto, para indicar-lhes que seja organizada a entrada 
e saída de veículos da Feira Municipal, a pedido dos 
feirantes.
Indicação 206/17
Solicitação: ao prefeito, a construção de um Posto de 
Saúde no Distrito de Miragaia, a pedido do Líder 
Comunitário do Distrito de Miragaia, Sr. José Carlos 
Quirino.
Indicação 207/17
Solicitação: ao prefeito, a reforma do ponto de ônibus 
localizado na Rua Monsenhor Paiva Campos, 
Centro, em frente ao Pan Criança, pois as vigas que 
sustentam a estrutura metálica estão em estado 
precário de conservação, comprometendo a 
segurança das pessoas.
Indicação 208/17
Solicitação: ao prefeito, estudos técnicos para a 
construção de redutores de velocidade ao longo da 
Av. dos Andradas, Bairro São Sebastião, devido à alta 
velocidade de muitos motoristas.
Indicação 209/17
Solicitação: ao prefeito, estudos técnicos para o 
retorno da placa, instalada na Rua Antenor Machado, 
que permitia trânsito livre à direita para a Rua José 
Gomes Braga, a pedido dos motoristas.
Indicação 210/17
Solicitação: ao prefeito, bem como ao secretário de 
Ambiente e Mobilidade Urbana, Vicente de Paulo 
Pinto, para indicar-lhes a necessidade de realização 
de estudos técnicos que promovam melhorias no 
trânsito de veículos na Rua Antônio Batista, Centro, 
devido aos grandes congestionamentos.
Indicação 212/17
Solicitação: ao prefeito, estudos técnicos a 
elaboração de um edital que trate sobre o 
estacionamento rotativo em Ubá em que preveja 
somente a participação de entidades sem fins 
lucrativos.
Indicação 230/17
Solicitação: ao prefeito, estudos técnicos para que 
sejam adquiridos postos de saúde do tipo contêiner, 
em vistas da redução de custos e praticidade.
Requerimento 049/17
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 de todos os 
logradouros da cidade de Ubá para a entrega de 
correspondências.
Representação 029/17
Solicitação: ao coordenador do DER-MG – Ubá, 
Célio Moreira da Silva, indicando-lhe a necessidade 
de uma operação tapa buracos na Rodovia Ubá-
Rodeiro, especialmente no trecho próximo ao 
Córrego São Pedro, onde se encontram grandes 
crateras que já foram responsáveis pelo furo de pneus 
e danos a amortecedores dos veículos, segundo os 
moradores das adjacências.
Representação 030/17

Solicitação: ao coordenador do DER-MG – Ubá, 
Célio Moreira da Silva, indicando-lhe a necessidade 
de uma operação tapa buracos na Rodovia Ubá-
Divinésia, devido ao grande número de buracos 
existentes em toda sua extensão, os quais aumentam 
os riscos de acidentes.
VEREADOR JORGE GERVASIO
Requerimento 054/17
Solicitação: à Mesa Diretora que sejam realizados 
estudos sobre a possibilidade de contratar um 
advogado para atendimento aos vereadores, uma vez 
que o Procurador Jurídico deve estar à disposição das 
diversas demandas da Mesa e representação da 
Câmara em assuntos externos.
VEREADOR JOSÉ ROBERTO FILGUEIRAS
Indicação 229/17
Solicitação: ao prefeito, estudos técnicos para a 
elaboração de um Projeto de Lei Complementar que 
crie a Guarda Municipal de Ubá, conforme o disposto 
no Art. 28 da Lei Orgânica.
VEREADOR LUIS CARLOS RIBEIRO
Indicação 211/17
Solicitação: ao prefeito, uma operação tapa buracos 
na Rua Leopoldina Lopes da Silva, Bairro Vila Casal, 
localizada na região conhecida como “Morro do 
Querosene”, a pedido dos moradores.
Indicação 218/17
Solicitação: ao prefeito, o asfaltamento da Rua 
Passos, Bairro Santana, a pedido dos moradores.
Indicação 219/17
Solicitação: ao prefeito, a capina e limpeza geral em 
toda extensão da Av. Cícero Silveira, Bairro Cibraci, 
a pedido dos moradores.
Indicação 220/17
Solicitação: ao prefeito, o calçamento da Rua Ouro 
Preto, Bairro Santa Luzia, a pedido dos moradores.
Indicação 221/17
Solicitação: ao prefeito, o recapeamento asfáltico da 
Av. Comendador Jacinto Soares de Sousa Lima, 
Bairro Dico Teixeira, no trecho próximo ao Bahamas 
Mix.
Indicação 222/17
Solicitação: ao prefeito, a construção de uma 
cobertura para o ponto de ônibus localizado na Av. 
Comendador Jacinto Soares de Sousa Lima, Bairro 
Dico Teixeira, próximo ao Bahamas Mix, para que as 
pessoas aguardem o ônibus com maior comodidade 
protegidas do sol e chuva.
Indicação 223/17
Solicitação: ao prefeito, a construção de um bueiro na 
Av. Comendador Jacinto Soares de Sousa Lima, 
Bairro Dico Teixeira, próximo ao Bahamas Mix, 
devido aos constantes empoçamentos de água pela 
via que geram muitos transtornos aos motoristas.
VEREADORES EDEIR PACHECO E ANTERO 
GOMES 
Indicação 217/17
Solicitação: ao prefeito, a fim de solicitar a 
disponibilidade de ônibus para os alunos da Escola 
Estadual Eunice Weaver participarem dos jogos 
escolares que ocorrerão entre os dias 04 a 08 de abril 
do corrente ano.
VEREADORES PASTOR DARCI PIRES E 
EDEIR PACHECO
Requerimento 047/17
Solicitação: ao prefeito, para que remeta a esta Casa 
Legislativa as seguintes informações, conforme o 
Parágrafo Único do Art. 56 da Lei Orgânica 
Municipal:
 Quais são os membros do Conselho Municipal de 
Políticas sobre Drogas?
 Quais os dias e horários de reunião? 
Requerimento 053/17
Solicitação: ao prefeito, solicitando as seguintes 
informações:
1. Quais abordagens aos moradores em situação de 
rua na Praça Guido Marliére foram realizadas até 
agora? Como foram feitas?
2. Quantas pessoas foram abordadas no dia 21 de 
março durante a intervenção de limpeza?
3. Onde estão seus pertences?
4. Neste dia esteve presente algum psicólogo ou 
profissional da Secretaria de Desenvolvimento 
Social?
5. Onde estão os moradores e sob os cuidados de que 
setor?
6. Quais as próximas ações a serem realizadas?
VEREADORES PASTOR DARCI PIRES, 
EDEIR PACHECO, GILSON FAZOLLA E 
JOSELI ANISIO
Indicação 231/17
Solicitação: ao prefeito, que proceda imediatamente 
a elaboração do Plano Municipal de Mobilidade 
Urbana de Ubá e Audiências Públicas para tratar 
desse importante assunto.
Indicação 233/17
Solicitação: ao prefeito, a pintura de faixas de 
alerta/advertência, de 40 em 40 metros, para que os 
veículos respeitem os ciclistas na Av. Comendador 
Jacinto Soares de Sousa Lima, Av. Padre Arnaldo 
Jansen e Rua Dr. Ângelo Barletta, visto que a cidade 
de Juiz de Fora e outras já implementaram e isto vem 
contribuindo na conscientização no trânsito e 
respeito ao ciclista.
Indicação 234/17
Solicitação: ao prefeito, a sinalização da Rua Nossa 
Senhora Aparecida, sentido a Av. Olegário Maciel, 
visando a garantir maior segurança aos ciclistas, uma 
vez que já existe ciclovia, bem como a colocação de 
meio-fio separando a pista da ciclovia.
Requerimento 048/17

Solicitação: ao prefeito, para que remeta a esta Casa 
Legislativa as seguintes informações, conforme o 
Parágrafo Único do Art. 56 da Lei Orgânica 
Municipal:
 Quantas nascentes urbanas e rurais possuem no 
município de Ubá? Quais são as localizações de cada 
uma?
 A Prefeitura de Ubá, com ou sem parceria com a 
Emater, já realizou análise da água das nascentes 
urbanas? Caso a resposta seja positiva, qual é o 
resultado?
 Quais são as medidas que estão sendo tomadas para 
que a crise hídrica no município seja evitada?
Requerimento 050/17
Solicitação: ao prefeito, bem como à Sra. Secretária 
de Saúde, Dulcinéa Thinassi Perini, para que 
remetam a esta Casa Legislativa as seguintes 
informações, conforme o Parágrafo Único do Art. 56 
da Lei Orgânica Municipal:
 Quantas cirurgias de catarata são realizadas nos 
hospitais de Ubá?
 Quais são os hospitais conveniados?
 Qual é o valor médio de cada cirurgia para o 
município?
 Qual é a quantidade média de cirurgias realizadas 
mensalmente?
Requerimento 052/17
Solicitação: ao prefeito, o asfaltamento de um trecho 
da Rua Cândido Martins de Oliveira, Bairro Santa 
Bernadete, entre os números 35 ao 550, tendo em 
vista que por ser calçada com pedras irregulares, é 
difícil caminhar pelo local, ao contrário do restante 
da rua e até mesmo do bairro que está praticamente 
todo asfaltado. O presente pedido reitera, 
parcialmente, a Indicação nº 111/17 da vereadora 
Rosângela Alfenas.
Representação 033/17
Solicitação: ao Ministério Público da Comarca de 
Ubá a fim de solicitar como se encontra, 
juridicamente, a situação dos atingidos pelos 
desastres ambientais ocorridos no final do ano de 
2013 dos Bairros São Domingos, Santa Bernadete, 
Olaria e Centro, indicando se os responsáveis foram 
punidos.
Moção de Congratulações e Aplausos 006/17
Sol ic i tação:  à  empresa JM Conservadora 
Patrimonial, pelos brilhantes serviços prestados na 
cidade.

Proposições de 10 de abril de 2017
VEREADORA JANE LACERDA 
Indicação 235/17
Solicitação: ao prefeito, estudos técnicos que visem a 
implementar o tratamento de água para os moradores 
do Distrito de Miragaia, ou a instalação de poços 
artesianos para atenuar as ocorrências de pessoas 
doentes devido às condições de insalubridade da 
água.
Indicação 235/17
Solicitação: ao prefeito,  a fiscalização de um 
terreno, pertencente ao município, localizado na Rua 
Francisco Henrique de Sousa – Bairro São Sebastião, 
que está sendo utilizado para a uma construção 
irregular de um barraco por traficantes, o qual está 
servindo como ponto de tráfico de drogas.
Requerimento 055/17
Solicitação: à Mesa Diretora uma viagem a serviço, 
nos termos do art. 181 do Regimento Interno da 
Câmara Municipal de Ubá, ao município de 
Extrema/MG, localizado na região sul do Estado de 
Minas Gerais, para conhecer o “Projeto Conservador 
das Águas”, com o intuito de trazer modelos de 
contratos, editais, e outras informações do projeto na 
prática e indicar ao Executivo sua implementação em 
Ubá.
VEREADOR JORGE GERVASIO
Indicação 238/17
Solicitação: ao prefeito, a pintura de uma faixa de 
pedestres em frente ao nº 463 da Av. Padre Arnaldo 
Jansen, Bairro Santa Luzia, a pedido da vereadora 
suplente do PHS, Soninha da Policlínica.
Indicação 239/17
Solicitação: ao prefeito, a pintura de uma faixa de 
pedestres em frente ao nº 11 da Rua Vicente Leite, 
próximo ao cruzamento com a Rua Major Tito César, 
a pedido da vereadora suplente do PHS, Soninha da 
Policlínica.
VEREADOR JOSÉ ROBERTO FILGUEIRAS
Requerimento 057/17
Solicitação: à Autoridade do Trânsito de Ubá, Sr. 
Vicente de Paula Pinto, Secretário Municipal de 
Ambiente e Mobilidade Urbana que sejam 
fiscalizados os preços dos serviços de remoção de 
veículos pelas empresas credenciadas pelo Detran.
VEREADOR LUIS CARLOS RIBEIRO 
Indicação 241/17
Solicitação: ao prefeito, a construção de uma quadra 
poliesportiva ao lado do CRAS do Bairro Pires da 
Luz, a pedido dos moradores.
VEREADORES LUIS CARLOS RIBEIRO E 
JANE LACERDA 
Indicação 240/17
Solicitação: ao prefeito, a disponibilização de um 
médico, clínico geral, com a presença de duas vezes 
por semana; um pediatra, com presença semanal; e 
uma enfermeira-chefe, diariamente, para o Posto de 
Saúde do Distrito de Miragaia, a pedido dos 
moradores.
VEREADORES PASTOR DARCI PIRES, 
EDEIR PACHECO, GILSON FAZOLLA E 
JOSELI ANISIO
Indicação 237/17

Solicitação: ao prefeito, estudos técnicos que visem à 
construção de um redutor de velocidade na Rua 
C a p i t ã o  A n a n i a s  T e i x e i r a  d e  A b r e u , 
preferencialmente em frente ao nº 251, a pedido dos 
moradores.
Requerimento 056/17
Solicitação: aos Conselhos Municipais de 
Assistência Social, dos Direitos da Criança e do 
Adolescente, de Saúde, de Patrimônio Cultural e de 
Proteção e Defesa do Consumidor para solicitar as 
documentações que preconizam a destinação e 
liberação das retiradas financeiras dos fundos 
municipais.
Representação 031/17
Solicitação: à Gerência dos Bancos do Brasil e Caixa 
Econômica Federal a fim de solicitar a gentileza de 
remeter a esta Casa de Leis os extratos e 
movimentações mensais detalhados dos fundos 
municipais nos anos de 2014, 2015, 2016 e inclusive 
de 2017:
 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente - FMDCA
 Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS
 Fundo Municipal de Saúde
 Fundo Municipal Patrimônio Cultural
 Fundo Municipal de Proteção e Defesa do 
Consumidor
Representação 032/17
Solicitação: ao coordenador do DER-MG – Ubá, 
Célio Moreira da Silva, indicando-lhe a necessidade 
de reforma nas laterais da rodovia ao lado da fábrica 
TCIL, Rodovia Ubá/Guidoval BR-120, Km 01, s/n.
Representação 034/17
Solicitação: ao coordenador do DER-MG – Ubá, 
Célio Moreira da Silva, indicando-lhe a necessidade 
de construção de redutores de velocidade nas 
proximidades do armazém do “Dem”, logo após a 
entrada que vai ao aeroporto, na Rodovia 
Ubá/Guidoval BR-120.

Proposições de 17 de abril de 2017
VEREADOR ANTERO DE GOMES 
Indicação 258/17
Solicitação: ao prefeito, o manilhamento de esgoto 
do Bairro Santa Rosa até o Bairro Pires da Luz, a 
pedido dos moradores.
Indicação 259/17
Solicitação: ao prefeito, o calçamento do final da Av. 
Bras i l ,  Ba i r ro  Ol inda ,  em um t recho  de 
aproximadamente 100 metros, a pedido dos 
moradores.
Indicação 260/17
Solicitação: ao prefeito, a construção de uma ponte 
entre a Av. Brasil, Bairro Olinda, e a Rua Luizinha 
Pacheco, Bairro Xangrilá, a pedido dos moradores.
Requerimento 059/17
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. O presente pedido reitera a Indicação nº 
150/17 de mesma autoria.
VEREADOR ALEXANDRE MENDES
Requerimento 063/17
Solicitação: ao prefeito, a construção de três 
redutores de velocidade ao longo da Av. Comendador 
Jacinto Soares de Sousa Lima, Bairro Dico Teixeira, 
a pedido de empresários daquela região. O presente 
pedido reitera, parcialmente, a indicação nº 169/17 
de autoria do vereador Luis Carlos Teixeira Ribeiro.
VEREADORA JANE LACERDA
Indicação 252/17
Solicitação: ao prefeito, a instalação das manilhas na 
Rua Leandro Bigonha, localizada entre o Bairro 
Louriçal e o Bairro Olinda, que estão abandonadas, 
no local, há oito anos.
 Indicação 253/17
Solicitação: ao prefeito, o desentupimento da rede de 
esgoto da Rua Mario Felipe dos Santos, Bairro Vila 
Casal, entre os números 340 e 231, a pedido do Sr. 
Sérgio.
Indicação 254/17
Solicitação: ao prefeito, estudos técnicos que 
possibilitem a construção de um escadão na Rua 
Cecília Petronília Moreira, Bairro Vila Casal, a 
pedido dos moradores.  
Indicação 255/17
Solicitação: ao prefeito, o asfaltamento da Rua 
Afonso Ivo De Felippe, que liga o Bairro São João ao 
Bairro Peluso, a pedido dos moradores.
Indicação 256/17
Solicitação: ao prefeito, a construção de um redutor 
de velocidade na Rua Antônio Carlos Caiaffa, Bairro 
Primavera, nas proximidades do nº 165, a pedido dos 
moradores.
 Indicação 257/17
Solicitação: ao prefeito, a pintura de um redutor de 
velocidade em frente ao nº 191 da Rua XV de 
Novembro, Centro, a pedido dos moradores.
Requerimento 062/17
Solicitação: à Mesa Diretora para que seja avaliada 
juntamente com a Procuradoria Jurídica desta Casa a 
possibilidade de alteração do Regimento Interno para 
que seja prevista a jornada mínima de 6 horas diárias 
para os vereadores em seus gabinetes.
Requerimento 064/17
Solicitação: ao prefeito para que remeta a esta Casa, 
conforme o Parágrafo Único de Art. 56 da LOM, de 
todas as informações financeiras (repasses e 
despesas) destinados à Execução dos trabalhos do 
PROCON nos últimos três anos, bem como o saldo 
deixado em 31/12/216 na conta vinculada ao referido 

órgão.
Requerimento 066/17
Solicitação: ao prefeito para que remeta a esta Casa, 
conforme o Parágrafo Único de Art. 56 da LOM, 
informações  sobre  o  Ofic io  SG/034/2017 
encaminhado: Na planilha enviada foi considerado o 
valor destinado à contratação de profissional 
veterinário? Foi considerado o custo efetivo para a 
contração de Chefe do Canil, profissional existente no 
Canil Municipal? Foi considerado determinado o 
número de cães para a elaboração da planilha 
encaminhada? Sendo positiva a resposta, qual é a 
estimativa de permanência e recolhimento de cães?
Requerimento 068/17
Solicitação: ao prefeito para que remeta a esta Casa, 
conforme o Parágrafo Único de Art. 56 da LOM, 
cópia integral do Processo Administrativo que deu 
origem ao Pregão 087/2016.
VEREADOR JORGE GERVASIO
Requerimento 067/17
Solicitação: ao prefeito para que promova o 
asfaltamento de um trecho da Av. Senador Levindo 
Coelho, ligando os Bairros Pires da Luz e Santa Rosa, 
a pedido dos moradores. O presente pedido reitera a 
Indicação 019/17 de autoria do vereador Antero 
Gomes de Aguiar.
VEREADOR LUIS CARLOS RIBEIRO 
Indicação 213/17
Solicitação: ao prefeito, a capina e limpeza geral do 
escadão que liga o Bairro Jardim Glória ao Bairro São 
Domingos, a pedido dos moradores.
Requerimento 060/17
Solicitação: ao prefeito, o asfaltamento do trecho final 
da Rua Cândido Martins de Oliveira, Bairro Santa 
Bernadete, a pedido dos moradores. O presente 
pedido reitera o Requerimento nº 052/17 de autoria 
dos vereadores Edeir Pacheco da Costa, Darci Pires da 
Silva, Gilson Fazolla Filgueiras e Joseli Anísio Pinto.
Requerimento 061/17
Solicitação: ao prefeito, o asfaltamento da Rua Mires 
Simões, Bairro Antonina Coelho (Cohab), a pedido 
dos moradores. O presente pedido reitera, 
parcialmente, a indicação nº 041/17 de autoria do 
vereador Antero de Gomes Aguiar.
VEREADORES PASTOR DARCI PIRES, 
EDEIR PACHECO, GILSON FAZOLLA E 
JOSELI ANISIO
Indicação 214/17
Solicitação: ao prefeito, a substituição das manilhas 
do bueiro localizado na Rua Vereador Benedito 
Augusto Vieira, Bairro Vila Casal, por outras de maior 
diâmetro, em vistas de comportar o volume atual de 
água, a pedido dos moradores.
Indicação 215/17
Solicitação: ao prefeito, o tapamento de um buraco em 
frente ao número 51 da Rua Marieta Augusta Silva 
Marcos, Bairro Olaria, existente há mais de seis meses 
no local, a pedido dos moradores.

Proposições de 24 de abril de 2017
VEREADOR ALEXANDRE MENDES
Indicação 216/17
Solicitação: ao prefeito para realizar o calçamento dos 
seguintes logradouros da Colônia Padre Damião e 
Povoado São Domingos: Projetada, Manoel Soares 
Ferreira, Odilon dos Reis, Maria Arantes, José 
Rodrigo de Freitas, Maria Efigência de Oliveira, 
Gustavo Moreira, Manoel Cataldo Pinto.  
VEREADOR ANTERO GOMES  
Indicação 262/17
Solicitação: ao prefeito para realizar o prolongamento 
da rede elétrica na Comunidade Córrego Santo 
Anastácio, iniciando em frente à residência do Sr. José 
Hilário até o final do logradouro da referida 
comunidade, a pedido dos moradores.
Indicação 263/17
Solicitação: ao prefeito para realizar estudos técnicos 
para que a Rua Dieguinho Teixeira Pinto, no Bairro 
Santa Edwiges, passe a ser mão única em razão da sua 
largura reduzida, a pedido dos moradores.
Indicação 264/17
Solicitação: ao prefeito para realizar a substituição de 
todas as lâmpadas dos postes de iluminação pública 
do Bairro Jardim Primavera, devido a pouca 
luminosidade emitida pelas mesmas, a pedido dos 
moradores.
Indicação 265/17
Solicitação: ao prefeito para realizar a instalação de 
uma placa “proibido estacionar” próxima a curva da 
Rua Rosinha Alpino Crispe, Bairro Laurindo de 
C a s t r o ,  d e v i d o  a o s  m u i t o s  a c i d e n t e s  e 
congestionamentos que estão ocorrendo no local, a 
pedido dos moradores.
VEREADORA JANE LACERDA  
Requerimento 065/17
Solicitação: ao prefeito, a fim de solicitar-lhe que seja 
remetido a esta Casa Legislativa a cópia do 
mapeamento dos locais de estacionamento rotativo de 
Ubá.
Representação 036/17
Solicitação: ao 21º BPMMG, na pessoa do Sr. Ten. 
Cel. PM Lúcio Mauro Campos Silva, solicitando a 
gentileza de remeter a esta Casa uma planilha que 
indique o número total de multas de trânsito aplicadas 
mensalmente nos últimos seis meses em Ubá.
VEREADOR JORGE GERVASIO
Indicação 275/17
Solicitação: ao prefeito para realizar a instalação de 
um placa de “proibido estacionar” entre os números 
39 ao 172 da Rua Espírito Santo, Bairro Chiquito 
Gazola, do lado onde não há residências, à margem do 
rio, a pedido da vereadora suplente do PHS, Soninha.
VEREADOR JOSÉ ROBERTO FILGUEIRAS

Projeto de Lei 022/17
Solicitação: Institui o mês de combate à obesidade 
infantil.
VEREADORA ROSÂNGELA ALFENAS
Moção de Congratulações e Aplausos 011/17
ao atleta mesatenista, Bruno Pereira Balbi, pelas 
relevantes conquistas nos torneios de tênis de mesa.
Moção de Congratulações e Aplausos 012/17
ao atleta mesatenista, Samuel Dal Sasso Flores, por 
suas brilhantes atuações no esporte.
Moção de Congratulações e Aplausos 013/17
ao atleta mesatenista, Rafael José Cícero Gomes 
Ribeiro, por suas relevantes atuações no esporte da 
cidade.
Moção de Congratulações e Aplausos 014/17
ao atleta mesatenista, Henrico Flausino Balbi, por 
suas relevantes conquistas no esporte.
Moção de Congratulações e Aplausos 015/17
aos atletas mesatenistas da Associação dos 
Empregados do Comércio de Ubá, que participaram 
do 1º Torneio Interno de Tênis de Mesa de 2017.
Moção de Pesar 018/17
Pelo falecimento da advogada Roberta Jacob, 
ocorrido na última sexta-feira.
VEREADORES PASTOR DARCI PIRES, 
EDEIR PACHECO, GILSON FAZOLLA E 
JOSELI ANISIO
Indicação 266/17
Solicitação: ao prefeito para realizar a construção de 
um redutor de velocidade e a pintura de uma faixa de 
pedestres na Cel. Galdino Teixeira de Abreu, Bairro 
Santa Terezinha, nas proximidades da residência de 
número 953, a pedido dos moradores.
Indicação 267/17
Solicitação: ao prefeito para realizar a reforma das 
laterais da rodovia nas proximidades da fábrica TCIL, 
Rodovia Ubá/Guidoval, Km 01, s/n.
Indicação 268/17
Solicitação: ao prefeito para realizar a construção de 
bueiros em toda a extensão da Cel. Galdino Teixeira 
de Abreu, Bairro Santa Terezinha, pois não há nenhum 
para o escoamento da água, a pedido dos moradores.
Indicação 269/17
Solicitação: ao prefeito para realizar o patrolamento 
da estrada que liga a Apae Rural até a Parada Moreira, 
a pedido dos moradores.
Indicação 270/17
Solicitação: ao prefeito para realizar a instalação de 
um poste com luminária no final da Rua José Marcelo 
da Rocha, Bairro Palmeiras, a pedido dos moradores.
Indicação 271/17
Solicitação: ao prefeito para realizar o patrolamento 
das estradas do Distrito de Ubari, a pedido dos 
moradores.
Indicação 272/17
Solicitação: ao prefeito para realizar a construção da 
rede de captação de águas pluviais na Rua Cel. 
Sebastião Ramos de Castro e na Av. Dr. Fecas, ambas 
no Bairro Eldorado, a pedido dos moradores.
Indicação 273/17
Solicitação: ao prefeito para realizar a limpeza e 
retirada de terra e entulhos da Rua Raimundo Cândido 
da Costa (Morro do Querosene), no Bairro Vila Casal, 
a pedido dos moradores.
 Indicação 274/17
Solicitação: ao prefeito para realizar a construção de 
um redutor de velocidade na Rua Dionísio Magaton, 
Bairro São José, a pedido dos moradores.
Requerimento 069/17
Solicitação: ao presidente da ADUBAR (Agência de 
Desenvolvimento de Ubá e Região), Carlos Teixeira 
Marques, para convidar-lhe a participar de uma 
Reunião Ordinária nesta Casa Legislativa, 
previamente agendada junto à Diretoria, para 
discorrer sobre os trabalhos da referida Agência na 
cidade.
Requerimento 070/17
Solicitação: ao prefeito para que seja remetida uma 
relação de todos os servidores comissionados, que 
não sejam efetivos, da Prefeitura de Ubá, indicando o 
nome completo, matrícula, cargos e vencimentos.
Moção de Congratulações e Aplausos 016/17
ao Jornal Gazeta Regjornal, por seus 20 anos de 
fundação.
Moção de Pesar 017/17
pelo falecimento da Sra. Rosa Antonieta Singulani, 
carinhosamente conhecida como Dona Rosa, 
ocorrido no último dia 09 do corrente mês.
VEREADORES PASTOR DARCI PIRES, 
EDEIR PACHECO, GILSON FAZOLLA, 
JOSELI ANISIO E JORGE GERVASIO
Representação 037/17
Solicitação: à Direção da OI a fim de solicitar a 
instalação de um orelhão em frente à Escola 
Municipal Professor Manoel Arthidoro de Castro, 
localizada na Rua Realino Sebastião Firmino, Bairro 
José Cavaliere, a pedido dos moradores e do vereador 
suplente, Ademir da Fonseca Firmiano (Ademir do 
Tanquinho).
V E R E A D O R E S  J O S É  R O B E R T O 
FILGUEIRAS, GILSON FAZOLLA E JORGE 
GERVASIO
Indicação 276/17
Solicitação: ao prefeito para realizar o reparo do 
asfalto da Rua Josino Candian, Bairro Ponte Preta, a 
pedido dos moradores.

Proposições de 02 de maio de 2017
VEREADOR ANTERO GOMES 
Indicação 279/17
Solicitação: ao prefeito para realizar estudos técnicos 
que visem a promover o desfile cívico do 7 de 
Setembro pelos alunos das Escolas Municipais de 

Ubá.
Indicação 295/17
Solicitação: ao prefeito para realizar o apagamento 
das antigas faixas de pedestres dos logradouros do 
município de Ubá, a pedido dos munícipes.
Indicação 296/17
Solicitação: ao prefeito para realizar a construção de 
dois bueiros na Rua Pio XII, Bairro João Teixeira, nas 
proximidades dos números 28 e 46, a pedido dos 
moradores.
Indicação 297/17
Solicitação: ao prefeito para realizar o calçamento da 
Rua Major Tito César, no trecho atrás do Hospital São 
Vicente de Paulo, a fim de permitir mão dupla na 
referida via, a pedido dos moradores.
Representação 039/17
Solicitação: ao Sr. Coordenador do DER-MG – Ubá, 
Célio Moreira da Silva, indicando-lhe a necessidade 
da realização de uma operação tapa buracos na 
Rodovia Ubá-Divinésia, especialmente no trecho 
entre os Bairros José Cavaliere e João Teixeira, a 
pedido dos moradores.
VEREADOR PASTOR DARCI PIRES
Moção de Congratulações e Aplausos 009/17
ao Sr. Raymundo Sabino Carneiro, por ter 
presenteado à Câmara Municipal de Ubá com um 
livro que conta a história de sua fundação.
VEREADORA JANE LACERDA  
Indicação 277/17
Solicitação: ao prefeito para realizar a fiscalização 
dos mototaxistas, que fornecem o serviço de 
transporte público, visando à adequação dos 
profissionais não regulamentados, a vistoria da 
existência de alvarás para funcionamento dos 
estabelecimentos (fornecendo prazo para a devida 
regularização), bem como dos profissionais 
regularizados que não estão obedecendo à legislação 
com relação ao estado dos veículos.
Indicação 278/17
Solicitação: ao prefeito para realizar estudos técnicos 
que visem a alteração do Decreto que “regulamenta o 
serviço de transporte individual de passageiros”, no 
qual conste que as motocicletas possuam o tempo de 
uso máximo de 07 (sete) anos, diferentemente dos 05 
(cinco) anos exigidos atualmente.
Requerimento 077/17
Solicitação: à Mesa Diretora para que seja avaliada, 
juntamente com a Procuradoria Jurídica desta Casa, a 
possibilidade de alteração do Regimento Interno para 
que seja prevista a jornada mínima de 6 horas diárias 
para os vereadores em seus gabinetes.
VEREADOR JORGE GERVASIO
Indicação 298/17
Solicitação: ao prefeito para realizar o calçamento do 
trecho final da Rua José Guiducci, Bairro Meu Sonho, 
com aproximadamente 50 metros, a pedido dos 
moradores.
Indicação 299/17
Solicitação: ao prefeito para realizar o calçamento da 
Rua José Lourenço Sperandio, Bairro Mangueira 
Rural, onde habitam cerca de 200 moradores, a pedido 
dos mesmos.
Indicação 300/17
Solicitação: ao prefeito para realizar a pintura de uma 
faixa de pedestres em frente à Câmara Municipal, na 
Rua Santa Cruz – 301, em vistas de garantir a travessia 
segura do grande número de pessoas que entram e 
saem diariamente dessa Casa.
VEREADOR JOSÉ ROBERTO FILGUEIRAS
Indicação 308/17
Solicitação: ao prefeito para realizar a limpeza geral 
de todas as ruas do Bairro Schiavon, a pedido dos 
moradores.
Indicação 309/17
Solicitação: ao prefeito para realizar a pintura de uma 
faixa de pedestres no entorno da Escola Estadual Dr. 
Levindo Coelho e a colocação de uma placa 
sinalizando área escolar, a pedido dos moradores.
Requerimento 076/17
Solicitação: ao prefeito para realizar o calçamento da 
Rua Jeferson Ladislau Tavares, Bairro Altair Rocha, a 
pedido dos moradores. O presente pedido reitera, 
parcialmente, a Indicação nº 109/17 de autoria dos 
vereadores Edeir Pacheco da Costa, Darci Pires da 
Silva, Gilson Fazolla Filgueiras e Joseli Anísio Pinto.
Representação 040/17
Solicitação: ao Senhor Diretor da Viação Ubá, 
Ricardo Santana, solicitando-lhe estudos que 
possibilitem a inserção de um Ponto de Ônibus na Rua 
Francisco Teixeira do Nascimento (Rua do 
Patronato), passando as linhas sentido Palmeiras-
Centro, bem como o sentido Centro- Palmeiras, pois 
abrangeria todos os dois bairros.
VEREADOR LUIS CARLOS RIBEIRO
Indicação 301/17
Solicitação: ao prefeito para realizar a pintura de 
faixas de pedestres na Av. Padre Arnaldo Jansen, 
especificamente uma em frente ao Coração de 
Estudante e outra ao Minas Bar, a pedido dos 
moradores.
Indicação 302/17
Solicitação: ao prefeito para realizar a reforma dos 
redutores de velocidade localizados ao longo da Av. 
Padre Arnaldo Jansen, com o objetivo nivelá-los e de 
torná-los maiores, a pedido dos moradores.
Indicação 303/17
Solicitação: ao prefeito para realizar o asfaltamento 
de todas as ruas do Bairro Cristal, a pedido dos 
moradores.
Indicação 304/17
Solicitação: ao prefeito para realizar a construção de 
um redutor de velocidade na Rua Virgílio Maia 

Neves, Bairro Agroceres, a pedido dos moradores.
Indicação 305/17
Solicitação: ao prefeito para realizar o calçamento da 
Rua Joaquim Gomes Sobrinho, Bairro Ponte Preta, 
localizada nas proximidades da Moto Pista, a pedido 
dos moradores.
Indicação 306/17
Solicitação: ao prefeito para realizar o calçamento do 
trecho final da Rua Sônia Marcos Badaró, Bairro 
Olaria, a pedido dos moradores.
Indicação 307/17
Solicitação: ao prefeito para realizar o calçamento  e a 
colocação de postes de iluminação pública no trecho 
final da Rua Gualberto de Melo, Bairro Industrial, a 
pedido dos moradores.
Requerimento 075/17
Solicitação: ao prefeito para realizar o calçamento e a 
instalação de, pelo menos, cinco postes de iluminação 
pública com luminárias no trecho compreendido entre 
a Praça do Bairro Ligação até a indústria R. Baião, a 
pedido dos moradores. O presente pedido reitera, 
parcialmente, a Indicação 158/17 de autoria dos 
vereadores Gilson Gazolla Filgueiras, Rosângela 
Alfenas, Darci Pires da Silva e Joseli Anísio Pinto.
VEREADORA ROSÂNGELA ALFENAS
Moção de Congratulações e Aplausos 008/17
aos atletas mesatenistas da Associação dos 
Empregados do Comércio de Ubá, que participaram 
do 2º Torneio de Tênis de Mesa de 2017, realizado na 
cidade de Juiz de Fora.
VEREADORES PASTOR DARCI PIRES, 
EDEIR PACHECO, GILSON FAZOLLA E 
JOSELI ANISIO 
Indicação 281/17
Solicitação: ao prefeito para realizar a reconstituição 
de parte da Rua José Lourenço da Silva, Bairro Luz, 
em frente ao nº 142, devido a um desabamento que 
está trazendo riscos aos veículos, aos pedestres e à 
residência adjacente.
Indicação 282/17
Solicitação: ao prefeito para realizar a construção de 
um escadão na Rua Dr. José Cavaliere, Bairro Luz, 
nas proximidades da residência de nº 142, a pedido 
dos moradores.
Indicação 286/17
Solicitação: ao prefeito para realizar o calçamento de 
um trecho de 60 metros da Rua Gonçalves Dias, Vila 
Nazaré, a pedido dos moradores.
Indicação 287/17
Solicitação: ao prefeito para realizar a construção de 
redutores de velocidade na Rua Francisco Teixeira de 
Abreu, Bairro Palmeiras, nas proximidades da 
Chácara São Januário, a pedido dos moradores.
Indicação 288/17
Solicitação: ao prefeito para realizar estudos técnicos 
que possibilitem a construção de redutores de 
velocidade na Rua Francisco Teixeira de Abreu, 
Bairro Palmeiras, nas proximidades das residências 
de números 56, 265, 278, 345, 550, 834, 1005 e 1675, 
a pedido dos moradores.
Indicação 289/17
Solicitação: ao prefeito para realizar a construção de 
um redutor de velocidade na Rua Elias Antônio Laud, 
Bairro Ponte Preta, nas proximidades da residência de 
nº 683, a pedido dos moradores.
Indicação 290/17
Solicitação: ao prefeito para realizar a pintura de 
faixas de pedestres na Rua Francisco Teixeira de 
Abreu, Bairro Palmeiras, nas proximidades dos 
números 210, 513 e 1239, a pedido dos moradores.
Indicação 291/17
Solicitação: ao prefeito para realizar a realização de 
estudos técnicos para que sejam ampliadas as vagas 
de estacionamento preferencial para idosos na área 
central da cidade de Ubá.
Indicação 293/17
Solicitação: ao prefeito para realizar a pintura de uma 
faixa de pedestres na Av. Olegário Maciel próxima à 
esquina com a Rua Nossa Senhora Aparecida, nas 
proximidades da Padaria Industrial II, a pedido dos 
moradores.
Indicação 294/17
Solicitação: ao prefeito para realizar o recolhimento 
dos cães de rua da Colônia Padre Damião e 
conduzidos para o canil municipal, a pedido da 
moradora Adriana Ribeiro Fernandes, representante 
dos Filhos Separados da Colônia.
Requerimento 071/17
Solicitação: ao prefeito para realizar o asfaltamento 
do trecho final da Rua Cândido Martins de Oliveira, 
Bairro Santa Bernadete, a pedido dos moradores. O 
presente pedido reitera o Requerimento nº 052/17 de 
mesma autoria.
Requerimento 072/17
Solicitação: ao prefeito para realizar a construção de 
um redutor de velocidade na Rua José Augusto 
Marcos, Bairro Ponte Preta, após o Supermercado 
Líder. O presente pedido reitera, parcialmente, a 
Indicação nº 136/17 de autoria do edil José Roberto 
Filgueiras.
Requerimento 073/17
Solicitação: ao prefeito para realizar a capina e 
limpeza geral dos Bairros Paulino Fernandes e Inês 
Groppo, a pedido dos moradores. O presente pedido 
reitera, parcialmente, a Indicação nº 187/17 de autoria 
da vereadora Jane Cristina Lacerda Pinto.
Representação 038/17
Solicitação: ao Sr. Diretor da Viação Ubá, Ricardo 
Torres Santana, solicitando-lhe que estudos que 
possibilitem o retorno da linha de ônibus no Bairro 
Peluso, a pedido dos moradores.


