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Vereadores da Melhor Idade reúnem-se com
Prefeito de Ubá no plenário do Legislativo

Os participantes do projeto
Câmara da Melhor Idade reuniram-se, em 21 de março, com o
prefeito de Ubá, Edson Teixeira
Filho. Eles avaliaram os compromissos firmados no Plano de
Governo, desenvolvido para as

eleições municipais, e
fizeram alguns questionamentos sobre as
políticas públicas
voltadas à população
idosa: saúde, educação,
assistência social,
cultura, lazer e acessibilidade.
Os vereadores da
Melhor Idade irão
encaminhar também,
por meio de proposições, as sugestões à
Prefeitura de Ubá, em busca de um
melhor atendimento aos idosos. E
o prefeito se comprometeu a
acolher às sugestões, analisá-las e
encaminhá-las aos setores competentes do Poder Executivo.

Primeira reunião de 2018
A reunião com o prefeito de Ubá
faz parte do planejamento anual
elaborado pelos vereadores da
Melhor Idade, em seu primeiro
encontro de 2018, realizado no
mês de fevereiro.
Entre as ações previstas, destacam-se:
- Mobilidade urbana: monitorar
o serviço de transporte público
coletivo municipal;
- Saúde: acompanhar e fiscalizar
como estão sendo realizados os
atendimentos nas Unidades
Básicas de Saúde;
- Patrimônio Histórico: visitar e
conhecer o patrimônio histórico
local e estadual, a fim de colaborar
para sua preservação;

- Políticas Públicas: estreitar o
contato com o Poder Executivo
Municipal sugerindo, acompanhando e fiscalizando a implantação efetiva de políticas públicas
direcionadas aos idosos.
Também durante este ano, os
vereadores da Melhor Idade irão
realizar a segunda etapa de sua
capacitação no curso de Inclusão
Digital promovido pela Câmara
Municipal de Ubá, por meio da
Escola do Legislativo. Neste
segundo módulo, serão abordadas
as ferramentas digitais de monitoramento e fiscalização do Poder
Público, tais como consultas aos
Portais da Transparência, às
legislações e aos processos
licitatórios, além da busca por
projetos de interesse coletivo.
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AÇÕES SOCIAIS

Câmara recolhe e transporta doações
para famílias atingidas pelas chuvas

Exposição sobre água e solo recebe
centenas de visitantes na CMU
Mostra foi criada a pedido da Câmara, em sintonia com as atividades realizadas pela CPI da Crise Hídrica

A Câmara Municipal de Ubá
(CMU), em razão das fortes chuvas que atingiram a cidade em
10 de março, provocando alagamentos e diversos estragos, disponibilizou o veículo van do
Legislativo como transporte
para as doações da população à
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. Pelos dados,
relatos e proporção dos estragos
informados pela Prefeitura e
pelos munícipes, foi a maior
enchente dos últimos 30 anos em
Ubá.

cipalmente nos distritos de Miragaia e Ubari, Córrego dos Alfenas, estas últimas regiões que
abrigam as cabeceiras do Rio
Ubá, ocorreram transbordamento do curso d'água, principalmente do rio Ubá, enxurradas,
desmoronamentos, danificação
de estradas, muros, pontes, alagamentos de prédios públicos e
particulares, residências, estabelecimentos comerciais e industriais, destruição parcial das
redes de esgoto, entre outros

A CMU foi também um ponto de
coleta para doações e recebeu
diversos itens como água mineral, alimentos, roupas, agasalhos, colchões, móveis e produtos de higiene pessoal.

danos.
De acordo com a Prefeitura de
Ubá, 170 famílias ficaram desalojadas temporariamente. Uma
família desabrigada foi conduzida à Casa Cidadã tendo sido posteriormente contemplada com o
aluguel social.
Ainda segundo as informações
da PMU, as famílias atingidas
pela enchente receberam kits de
alimentos, galões de água mineral, roupas, kits de higiene e
produtos de limpeza. E tiveram
seus mobiliários recompostos
graças às doações recebidas da
comunidade.
Foco na Saúde
Em 13 de março a Câmara sediou uma reunião da Secretaria
Municipal de Saúde com todos
servidores da Atenção Primária.

Situação de emergência
A Prefeitura de Ubá decretou
situação de emergência nas
áreas do município afetadas por
tempestade local. De acordo
com o decreto 6.064 de 11 de
março de 2018 em decorrência
da forte chuva ocorrida em 10 de
março em todo o município, prin-

Cerca de 700 alunos de escolas
públicas e particulares convidados pela Escola do Legislativo
da Câmara Municipal de Ubá
(CMU) visitaram, ao longo do
mês de março, a exposição
“Água e Solo: um não vive sem
o outro”.
A mostra, do Museu de Ciências
da Terra Alexis Dorofeef
(MCTAD) da Universidade
Federal de Viçosa, teve o
objetivo de analisar a importância dos cuidados com o solo
para disponibilização deste
recurso hídrico.
A exposição foi criada especial-

mente para Ubá, a pedido da
Câmara, já que o município tem
sofrido períodos de forte
desabastecimento de água nos
últimos anos. E também está
relacionada ao processo de
educação ambiental, aspecto
também incluído na Comissão
Parlamentar de Inquérito da
Crise Hídrica da Câmara, ainda
em curso na CMU.
Entre os visitantes da mostra
estão alunos da Escola Estadual
Senador Levindo Coelho, do
Centro Educacional Jean
Piaget, servidores públicos,vereadores, integrantes do Projeto
da Câmara da Melhor Idade,

usuários do Centro de Atenção
Psicossocial Álcool e Drogas
(CAPS AD II) de Ubá, entre
outros.
Durante o período da exposição, os visitantes foram recepcionados pelo diretor e assessor
da Escola do Legislativo,
respectivamente, vereador
Edeir Pacheco da Costa e o
servidor Jardel Peron Waquim,
além dos vereadores José
Roberto Reis Filgueiras, Gilson
Fazolla Filgueiras, Jane
Cristina Lacerda Pinto e Darci
Pires da Silva.
O Museu
O Museu de Ciências da Terra

Alexis Dorofeef (MCTAD) e
suas ações foram reestruturados
em torno de três eixos conceituais: O Sistema Terra: dinâmica e
processos; Recursos Minerais:
uso econômico e impactos
ambientais e Solos: conhecer
para conservar.
É um espaço de educação
ambiental e de divulgação
científica.

Na oportunidade os profissionais foram orientados sobre os procedimentos adequados para o
atendimento à população que
apresentar sintomas compatíveis com doenças causadas pelo
contato com águas poluídas.

www.facebook.com/camaramunicipaldeuba
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Tributos municipais, estaduais e federais
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representantes da Câmara da
Melhor Idade e convidados.
O palestrante esclareceu
dúvidas sobre a declaração de
imposto de renda, explanou
sobre as regras para se tornar
microempreendedor individual
e discorreu e apresentou vídeos
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Reunião da Secretaria Municipal
de Saúde - Atenção Primária
13/03/18

Seminário da Superintendência
Regional de Ensino de Ubá
20/03/18

Entrega de Certificados e Compromisso
à Bandeira Junta de Serviço Militar
21/03/18

A Escola do Legislativo da
Câmara Municipal de Ubá
realizou, em 07 de março,
palestra intitulada: “Tributos
Municipais, Estaduais e
Federais”, a cargo do Bacharel
em Ciências Contábeis, Paulo
Marcos Marques Roque.
Participaram da palestra o
diretor da Escola do
Legislativo da CMU, vereador
Edeir Pacheco da Costa, o
vereador Darci Pires da Silva,
servidores do Legislativo,

sobre regimes tributários:
“Para a pessoa entender sobre
tributos, ela tem que primeiro
conhecer os regimes um pouco
da evolução da contabilidade e
entender o plano de fiscalização da Receita Federal”.
Paulo Marcos ressaltou a

Público é recebido pelo Diretor da Escola do Legislativo e
Vice- Presidente da CMU, vereador Edeir Pacheco da Costa

informação trazida em vídeo
pelo auditor fiscal, Iágaro Jung
Martins, de que o ano de 2017
foi o melhor ano de inspeção da
Receita Federal e que a expectativa de recuperação de
crédito tributário em 2018 é de
aproximadamente R$150
bilhões. O auditor fiscal da
Receita Federal informa no
vídeo que as principais ações
de fiscalização previstas para
este ano, serão focadas nos
esquemas de sonegação,
planejamento tributário
abusivo, preços e transferências, tributações e bases universais, operações de fraude,
sonegações previdenciárias
vinculadas à atividade rural e
ao transporte, que ajudarão os
fiscais da Receita a atingirem o
resultado esperado. é importante a gente entender a dinâmica dos tributos para não
sermos punidos.”, concluiu
Paulo Marcos.
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PRESTAÇÃO DE CONTAS

AQUI VOCÊ ACOMPANHA AS PROPOSTAS DOS VEREADORES
Proposições de 05 de fevereiro de 2018
VEREADOR ALEXANDRE MENDES
Indicação 002/18
Solicitação: ao prefeito para realizar o asfaltamento
da Rua São Pedro, Bairro Industrial, a pedido dos
moradores.
Indicação 003/18
Solicitação: ao prefeito para realizar o asfaltamento
da Rua Expedicionário Rui Balbi, Bairro Industrial, a
pedido dos moradores.
Requerimento 002/18
Solicitação: ao prefeito para realizar uma completa
revitalização na Praça Francisco Parma, Bairro
Industrial, a pedido dos moradores. A presente
solicitação reitera a Indicação nº 616/17 de autoria
dos edis Edeir Pacheco da Costa, Gilson Fazolla
Filgueiras e Joseli Anísio Pinto.
VEREADOR ANTERO GOMES
Indicação 001/18
Solicitação: ao prefeito para realizar o calçamento
dos logradouros Rua Cristiano Rodrigues Mota
Júnior, Maria do Carmo Biquita e Maria Jaqueline
Marques Mota, localizadas no Bairro Fazendinha III
(loteamento Clarice Pimenta Maranhão), a pedido
dos moradores.
Indicação 009/18
Solicitação: ao prefeito para realizar a construção de
duas passarelas elevadas, com a pintura de faixa de
pedestres, na Rua Cel. Otaviano da Rocha, Bairro São
Domingos, nas proximidades dos números 185 e 387
e das entradas das ruas Milton Chinelo e Claudionor
Procópio de Sá, a fim de garantir maior segurança aos
alunos que se direcionam até as escolas localizadas
no Bairro Eldorado, pois utilizam esse trecho com
muita frequência.
Indicação 010/18
Solicitação: ao prefeito para realizar a colocação de
um poste no fim da rua Ceci Perón, Bairro Agroceres,
a pedido dos moradores.
Indicação 011/18
Solicitação: ao prefeito para realizar a colocação de
um poste no fim da rua Irmãos Peron, Bairro
Agroceres, a pedido dos moradores.
Indicação 012/18
Solicitação: ao prefeito para realizar a construção de
um passeio entre os números 357 e 373 da Rua
Francisco de Paula Ribeiro, Bairro Eldorado, em
frente à área verde pertencente ao município, nas
proximidades da Rua Major Mendes Sobrinho, em
um trecho de aproximadamente 70 metros, a fim de
garantir maior segurança aos moradores e alunos das
escolas daquela região, a pedido dos moradores.
Requerimento 001/18
Solicitação: ao prefeito para realizar uma reforma
geral com a colocação de corrimão em toda a
extensão dos escadões localizados nas Travessas
Albertino Ludovino Filho e Benedito Muniz dos
Santos do bairro Waldemar de Castro, a pedido dos
moradores. A presente solicitação reitera a Indicação
nº 03/17 de mesma autoria.
VEREADORES PASTOR DARCI PIRES E LUIS
CARLOS RIBEIRO
Indicação 004/18
Solicitação: ao prefeito para realizar a demarcação de
garagem ao lado do nº 50 da Rua Belo Horizonte,
Bairro São Domingos, devido à entrada e saída de
veículos deste imóvel.
VEREADORES GILSON FAZOLLA E JOSELI
ANISIO
Indicação 005/17
Solicitação: ao prefeito para realizar limpeza e capina
da Rua Maria Duarte Cancela, Bairro Antonina
Coelho (Cohab), a pedido dos moradores.
Indicação 006/17
Solicitação: ao prefeito para realizar a colocação de
uma placa “proibido jogar lixo” em frente ao nº 219
da Rua Maria Duarte Cancela, Bairro Antonina
Coelho (Cohab), a pedido dos moradores.
Indicação 007/17
Solicitação: ao prefeito para realizar uma operação
tapa buracos em toda a extensão da Rua José Augusto
Marcos, Bairro Ponte Preta, a pedido dos moradores.
Indicação 008/17
Solicitação: ao prefeito para realizar o conserto das
manilhas nas proximidades da Fazenda dos
Rezendes, situada no sentido Bairro Palmeiras até
Parada Moreira, a pedido dos moradores.
Requerimento 003/18
Solicitação: ao prefeito para realizar o tapamento de
dois buracos na Rua Marieta Augusta Silva Marcos,
Bairro Olaria, sendo um em frente ao nº 51 e outro ao
nº 241, a pedido dos moradores. O presente pedido
reitera parcialmente o Requerimento nº 144/17 de
mesmas autorias.
Proposições de 19 de fevereiro de 2018
VEREADOR ALEXANDRE MENDES
Indicação 013/18
Solicitação: ao prefeito para realizar a colocação de
uma placa de “proibido jogar lixo” na frente, fundos e
laterais do Estádio Célio Moreira Pinto (Campo da
Colônia Padre Damião).
Indicação 014/18
Solicitação: ao prefeito para realizar o asfaltamento
da Rua Jomil Candian (aproximadamente 200
metros), Bairro Mangueira Rural, a pedido do Sr.
Braz Jorge Laud.
VEREADOR ANTERO GOMES
Indicação 019/18
Solicitação: ao prefeito para realizar a construção de
um escadão, com a colocação de postes e luminárias,
entre as Ruas Adolfo Pereira Cortez e 8 de Março,
Bairro São Domingos, especificamente ao lado da
antiga caixa d'água da COPASA, a pedido dos
moradores.
Indicação 020/18
Solicitação: ao prefeito para realizar mudança na rota
do caminhão coletor de lixo, acrescentando a

Comunidade da Zueira após o retorno da Miragaia, a
pedido da moradora Francisca Gomes Pacheco.
Indicação 025/18
Solicitação: ao prefeito para realizar a colocação de
um poste de iluminação pública, com luminária, no
fim da rua Pedro Caneschi, Bairro Louriçal. Solicita,
ainda, no mesmo logradouro, um braço e uma
luminária no primeiro poste.
Indicação 026/18
Solicitação: ao prefeito para realizar a colocação de
um poste com luminária no fim da Rua Homero
Caneschi, Bairro Louriçal, a pedido dos moradores.
VEREADOR EDEIR PACHECO
Requerimento 006/18
Solicitação: a prorrogação do prazo estabelecido no
Parágrafo 3º do Art. 68 do Regimento Interno, a saber
60 dias, com o objetivo de dar continuidade aos
trabalhos iniciados pelo Requerimento nº 200/17.
VEREADORA JANE LACERDA
Indicação 015/18
Solicitação: ao prefeito para realizar o cascalhamento
da estrada de acesso à Comunidade Miragaia, a
pedido do Líder Comunitário, José Carlos Quirino.
VEREADOR JOSÉ ROBERTO FILGUEIRAS
Indicação 016/18
Solicitação: ao prefeito para realizar a capina e a
limpeza geral da Rua José Doriguetto, Bairro
Schiavon, a pedido dos moradores.
Indicação 017/18
Solicitação: ao prefeito para realizar a capina e a
limpeza geral da Rua José Doriguetto, Bairro
Schiavon, a pedido dos moradores.
Indicação 018/18
Solicitação: ao prefeito para realizar a reforma do
sistema de captação de águas pluviais da Rua José
Doriguetto, Bairro Schiavon, a pedido dos
moradores.
Requerimento 006/18
Solicitação: ao prefeito para realizar o calçamento de
trecho da Rua Angelina Baffa dos Santos, Bairro
Sobradinho, onde ainda não existe pavimentação, e
proceda com o asfaltamento do restante da via que já
possui calçamento. A presente solicitação reitera
parcialmente a Indicação nº 728/17 do edil Luis
Carlos Teixeira Ribeiro.
Requerimento 007/18
Solicitação: ao prefeito para realizar a limpeza da
fossa séptica do Bairro Santa Rosa, a pedido dos
moradores. A presente solicitação reitera
parcialmente o Requerimento nº 148/17 do edil
Antero Gomes de Aguiar.
Requerimento 008/18
Solicitação: ao prefeito para realizar a limpeza do
córrego que passa pelo Bairro Vila Casal,
especialmente no trecho entre a Travessa Cecília
Serrato e a ponte localizada na Rua Francisco
Teixeira de Abreu, do Bairro Palmeiras, a pedido dos
moradores. A presente solicitação reitera
parcialmente o Requerimento nº 174/17 de autoria
dos edis Gilson Fazolla Filgueiras, Edeir Pacheco da
Costa e Joseli Anísio Pinto.
Moção de Congratulações e Aplausos 01/18
À Igreja do Evangelho Quadrangular do Bairro Inês
Groppo, pelos seus 30 anos de fundação.
VEREADOR LUIS CARLOS RIBEIRO
Indicação 024/17
Solicitação: ao prefeito para realizar a instalação de
placas que sinalizem o respeito ao trânsito de ciclistas
em toda a cidade de Ubá.
Requerimento 005/18
Solicitação: ao prefeito para realizar o calçamento da
Comunidade Córrego dos Braguinhas, a pedido dos
moradores. A presente solicitação reitera a Indicação
nº 749/18 do edil Antero Gomes de Aguiar.
Representação 001/17
S o l i c i t a ç ã o : a o S r. J o s é E d u a r d o D u a r t e ,
Coordenador Regional do DEER/MG - 5ª RRG –
Ubá/Mata, para indicar-lhe, a pedido da população
ubaense, a instalação de placas que sinalizem o
respeito ao trânsito de ciclistas nas rodovias de acesso
a cidade de Ubá.
VEREADORES JOSÉ ROBERTO
FILGUEIRAS E LUIS CARLOS RIBEIRO
Requerimento 013/18
Solicitação: ao prefeito para realizar o patrolamento
da estrada de acesso à Comunidade de Ubá Pequeno,
a pedido dos moradores.
VEREADORES EDEIR PACHECO E GILSON
FAZOLLA
Requerimento 012/18
Solicitação: ao prefeito para que seja remetida a esta
Casa Legislativa, nos termos do Parágrafo Único do
Art. 56 da Lei Orgânica Municipal, a prestação de
contas do Carnaval 2018 de Ubá, estendendo,
inclusive, ao Grupo Sanatório Geral, discriminando
valores detalhados de todos os gastos individuais e
totais, com a cópia das notas fiscais.
VEREADORES EDEIR PACHECO, GILSON
FAZOLLA E JOSELI ANISIO
Indicação 021/17
Solicitação: ao prefeito para realizar a poda de
árvores da Rua Farmacêutico Jonathas de Azevedo,
Bairro Boa Vista, a pedido dos moradores.
Indicação 022/17
Solicitação: ao prefeito para realizar o cascalhamento
da Comunidade do Córrego dos Braguinhas, próximo
ao APAE Rural, a pedido dos moradores.
Indicação 023/17
Solicitação: ao prefeito para realizar a instalação da
rede de águas pluviais na Rua Wilson Campos, Bairro
Mangueira Rural, a pedido dos moradores.
Requerimento 009/17
Solicitação: ao prefeito para realizar limpeza geral
dos Bairros Palmeiras, Concórdia, Altair Rocha e São
Judas Tadeu, a pedido dos moradores. A presente
solicitação reitera a Indicação nº 035/17 de mesmas
autorias.

Requerimento 010/18
Solicitação: ao prefeito para realizar o asfaltamento e
a construção da rede de captação de águas pluviais na
Rua Francisco Andre de Araújo, Bairro Industrial, a
pedido dos moradores. O presente pedido reitera o
Requerimento nº 132/17 de mesmas autorias.
Requerimento 011/17
Solicitação: ao prefeito para realizar o calçamento da
Rua Wilson Campos, Bairro Mangueira Rural, a
pedido dos moradores. O presente pedido reitera o
Requerimento nº 187/17 de autoria dos edis Luis
Carlos Teixeira Ribeiro e Jorge Custodio Gervasio e
parcialmente a Indicação nº 428/17 de autoria de
Antero Gomes de Aguiar.
Requerimento 014/17
Solicitação: ao prefeito para realizar a poda de
árvores da Rua Francisco Teixeira de Abreu, Bairro
Palmeiras, a pedido dos moradores. A presente
solicitação reitera a Indicação nº 484/17 de mesmas
autorias.
VEREADORES EDEIR PACHECO, GILSON
FA Z O L L A , J O S E L I A N I S I O , A N T E R O
GOMES, LUIS CARLOS RIBEIRO, PASTOR
DARCI PIRES E ROSÂNGELA ALFENAS
Indicação 027/17
Solicitação: ao prefeito para realizar estudos técnicos
para que encaminhe a esta Casa Legislativa um
Projeto de Lei que trate sobre a “bolsa atleta
municipal” aos esportistas ubaenses.
Proposições de 26 de fevereiro de 2018
VEREADOR ANTERO GOMES
Indicação 028/18
Solicitação: ao prefeito para realizar a importância de
conceder o uso do banheiro do Terminal Rodoviário
de Ubá aos motoristas da Viação Ubá, sem o
pagamento de taxas.
Indicação 029/18
Solicitação: ao prefeito para realizar a construção da
rede de esgoto do Bairro Santa Edwiges II até o Bairro
Santa Edwiges I, pois o esgoto está exposto a céu
aberto, gerando muitos transtornos aos moradores.
Indicação 030/18
Solicitação: ao prefeito para realizar a construção de
galeria para águas pluviais e esgoto entre a Rua
Rubens Aroeira e Santos Miguelito, Bairro Santa
Edwiges, num trecho de aproximadamente 100
metros, devido aos constantes transbordamentos
naquelas região, a pedido dos moradores.
Indicação 031/18
Solicitação: ao prefeito para realizar patrolamento na
estrada localizada no trecho posterior ao Bairro Santa
Rosa, a pedido dos moradores.
VEREADOR PASTOR DARCI PIRES
Requerimento 019/18
Solicitação: à Presidência desta Casa para que realize
estudos no sentindo de providenciar a instalação de
bicicletário em frente aos mastros das bandeiras,
localizados próximos à entrada, em razão de facilitar
o acesso de pessoas ao Legislativo Ubaense e impedir
a parada irregular de bicicletas em frente ao portão da
garagem e latões de lixo.
VEREADORA JANE LACERDA
Requerimento 016/18
Solicitação: ao prefeito para realizar estudos técnicos
com o objetivo de disponibilizar no Posto de Saúde da
Comunidade de Miragaia os seguintes profissionais:
um técnico em enfermagem, todos os dias da semana;
um pediatra, pelo menos de forma semanal; Clínico
Geral, pelo menos duas vezes por semana; e um
dentista, pelo menos duas vezes por mês. A presente
solicitação, sugerida pelo Líder Comunitário da
Comunidade de Miragaia, José Carlos Quirino,
reitera parcialmente a Indicação nº 240/17, de autoria
dos edis Luis Carlos Teixeira Ribeiro e Jane Cristina
Lacerda Pinto.
Requerimento 022/18
Solicitação: Mesa Diretora desta casa autorização de
apoio institucional ao incentivo da posse responsável
, segundo o Art. 51F, inciso IX, que delega à
Comissão de Proteção Animal "políticas de
educação, conscientização e incentivo à adoção
responsável", já aprovado por esta casa no
Requerimento 019/2017, de 20 de fevereiro de 2017.
O apoio institucional consistirá na divulgação das
medidas para a posse responsável de cães e gatos,
como uma das ações na solução do problema de
animais abandonados.
Representação 003/18
Solicitação: à Gerência da Caixa Econômica Federal,
para solicitar a gentileza de providenciar volume
maior de envelopes para o depósito nos caixas
eletrônicos, especialmente nos finais de semana e
feriados prolongados, em razão de muitos munícipes
se queixarem dos transtornos ocasionados pela
constante falta.
VEREADOR JOSÉ ROBERTO FILGUEIRAS
Requerimento 023/18
Solicitação: ao prefeito para remeter o edital da
licitação de transporte público do ano de 2007, no
qual saiu vencedora a Viação Ubá.
VEREADOR JOSELI ANÍSIO
Indicação 032/18
Solicitação: ao prefeito para realizar uma operação
tapa buracos na Rua João Paulo II, Bairro João
Teixeira, a pedido do suplente de vereador Ademir do
Tanquinho.
Indicação 033/18
Solicitação: ao prefeito para realizar capina e limpeza
das margens da estrada que compreende o trecho
entre o Bairro Laranjal e a Comunidade 13 de Maio, a
pedido do suplente de vereador Ademir do
Tanquinho.
Requerimento 017/18
Solicitação: ao prefeito para realizar uma operação
tapa buracos nas proximidades do nº 146 da Rua
Vereador Oswaldo de Moura Estevão, Bairro Peluso,
a pedido do Sr. Osmar Ferreira de Aguiar e do

suplente de vereador Ademir do Tanquinho. A
presente solicitação reitera parcialmente a Indicação
nº 689/17 de autoria dos edis Gilson Fazolla
Filgueiras, Edeir Pacheco da Costa e Joseli Anísio
Pinto.
Representação 002/18
Solicitação: ao José Eduardo Duarte, Coordenador
Regional do DEER/MG - 5ª RRG – Ubá/Mata, para
solicitar-lhe a capina e limpeza das margens da
Rodovia Ubá-Divinésia, especialmente no trecho da
Comunidade do Tanquinho, em razão dos constantes
acidentes ocorridos, a pedido do suplente de vereador
Ademir do Tanquinho.
VEREADORES EDEIR PACHECO E GILSON
FAZOLLA
Indicação 034/18
Solicitação: ao prefeito para realizar limpeza geral no
Bairro Cristo Redentor, a pedido dos moradores.
Indicação 035/18
Solicitação: ao prefeito para realizar o patrolamento e
o cascalhamento da Comunidade São Domingos, a
pedido dos moradores.
Indicação 036/18
Solicitação: ao prefeito para realizar uma operação
tapa buracos no Bairro Noeme Batalha, fornecendo
atenção especial à Rua Otaviano Gomes, a pedido dos
moradores.
Indicação 037/18
Solicitação: ao prefeito para realizar o patrolamento e
o cascalhamento da Comunidade da Ubeba, a pedido
dos moradores.
Requerimento 020/18
Solicitação: ao prefeito para realizar a reconstrução
de um muro de contenção em frente ao nº 496 da Rua
Santa Anastácia, Bairro São Domingos, a pedido dos
moradores. A presente solicitação reitera a Indicação
nº 628/17 de autoria do edil Antero Gomes de Aguiar
e o Requerimento 283/17 de mesmas autorias.
Proposições de 5 de março de 2018
VEREADOR ANTERO GOMES AGUIAR
Indicação 043/18
Solicitação: ao prefeito para realizar estudos técnicos
que visem a construção de uma rotatória no encontro
entre a Rua Alberto Rodrigues Baião, Bairro São
João, e a Rodovia Ubá-Tocantins, a pedido do Senhor
Aldebrando.
Indicação 044/18
Solicitação: ao prefeito para realizar capina e limpeza
nas ruas da localidade conhecida como Morro do
Querosene, Bairro Vila Casal, a pedido dos
moradores.
VEREADOR PASTOR DARCI PIRES
Moção de Congratulações e Aplausos 002/18
Ao Pastor José Valdemar de Aguiar, pelo seu
aniversário a ser comemorado no dia 10 de março.
VEREADOR EDEIR DA COSTA
Moção de Congratulações e Aplausos 003/18
Aos atletas ubaenses que se destacaram na 11ª Copa
América de Taekwondo 2018.
VEREADOR JORGE GERVASIO
Indicação 039/18
Solicitação: ao prefeito para realizar poda de árvores
e a limpeza geral da Rua Adão Quintão, Bairro
Agroceres, a pedido dos moradores.
Moção de Pesar 004/18
Pelo falecimento da Sra. Elza Chartuni Teixeira de
Siqueira, mãe do Prefeito de Ubá, Sr. Edson Teixeira
Filho, ocorrido no dia 23 de fevereiro.
VEREADOR JOSÉ ROBERTO FILGUEIRAS
Indicação 038/18
Solicitação: ao prefeito para realizar a colocação de
um contêiner de lixo na Rua Professor Francisco
Arthidoro da Costa, Bairro São Judas Tadeu, a pedido
dos moradores.
Indicação 050/18
Solicitação: ao prefeito para realizar tapamento de
um buraco na Rua Jaime Vieira de Andrade, Bairro
Encosta do Sol, a pedido dos moradores.
Indicação 051/18
Solicitação: ao prefeito para realizar construção de
um redutor de velocidade em frente ao nº 347 da Rua
Antônio Candian, Bairro São Domingos, a pedido
dos moradores.
VEREADOR JOSELI ANÍSIO
Indicação 041/18
Solicitação: ao prefeito para realizar a construção de
um bueiro ao lado da ponte localizada na Rua Elpídia
da Silva Fagundes, que interliga o Bairro Santa
Edwiges II ao Fórum, a pedido dos moradores e do
suplente de vereador Ademir do Tanquinho.
Indicação 042/18
Solicitação: ao prefeito para realizar o cascalhamento
da Rua Elpídia da Silva Fagundes, que interliga o
Bairro Santa Edwiges II ao Fórum, a pedido dos
moradores e do suplente de vereador Ademir do
Tanquinho.
Indicação 045/18
Solicitação: ao prefeito para realizar a instalação de
placas de proibido estacionar na Rua Francisco
Xavier Gomes, Bairro Primavera, no trecho próximo
ao escadão que compreende os números 174 ao 695,
devido aos inúmeros transtornos ocasionados aos
moradores, a pedido do suplente de vereador Ademir
do Tanquinho.
Indicação 046/18
Solicitação: ao prefeito para realizar a instalação de
um banco na parte externa do Posto de Saúde do
Bairro Santa Edwiges, pois muitas pessoas que
residem em bairros adjacentes e utilizam o posto
chegam cedo, por volta das 05:00h, e permanecem
muitas horas em pé aguardando atendimento,
inclusive mães com crianças de colo e idosos. A
presente indicação é apresentada a pedido dos
moradores e do suplente de vereador Ademir do
Tanquinho.

Continua na próxima edição

Comissão de Orçamento recebe prestação
de contas do terceiro quadrimestre de 2017
Controlador Geral do Município destaca que em dezembro de 2017 houve
aumento da receita total em comparação com os anos anteriores,
devido, sobretudo, à cobrança do IPTU, ISS e Dívida Ativa.
Foi de R$43 milhões o saldo bancário
da Prefeitura Municipal de Ubá em
2017, segundo o Controlador Geral e
Auditor Interno do Município,
Marcelo Corrêa Paiva. A informação
foi dada durante a Audiência Pública
para prestação de contas do
Município, referente ao 3º quadrimestre de 2017, à Comissão de
Orçamento, Finanças e Tomada de
Contas da Câmara Municipal
(COFTC), presidida pelo vereador
José Roberto Filgueiras, em 26 de
fevereiro.
Receitas
Em 2017, o orçamento de Ubá
totalizou R$195 milhões e 658 mil. As
receitas correntes do município,
aquelas efetivamente disponíveis
para movimentação do Executivo,
somaram pouco mais de R$ 180
milhões (R$180.059.450,00). Deste
montante, quase 20% corresponderam a impostos, taxas e contribuições
arrecadados pelo próprio Município.
A cobrança de dívida ativa trouxe R$
4 milhões para os cofres públicos.
Segundo o Auditor Interno, Marcelo
Corrêa, a média de arrecadação dos
municípios situa-se em torno de 8 a
9% do Orçamento, o que pode
explicar as dificuldades financeiras
destes municípios ao não organizarem o setor de Administração
Tributária Municipal, contando
apenas com repasses federais e
estaduais.
Principais fontes de recursos
próprios do Município

Com a assinatura do contrato de
programa com a COPASA, em
dezembro de 2017, Ubá recebeu da
empresa R$11 milhões referentes aos
ativos da rede de esgotamento
sanitário construída pelo município.
Repasses dos Governos Federal e
Estadual
O repasse do FPM (Fundo de
Participação dos Municípios), pelo
Governo Federal, em 2017, foi de R$
44 milhões, com redução de R$1,5
milhão em relação a 2016.
No entanto, as transferências do FPM
de 2016 para Ubá incluíram R$4
milhões atípicos, referentes à repatriação à União de recursos de brasileiros mantidos ilegalmente no exterior,
e que foram, em parte, repassados a
Estados e Municípios pelo Governo
Federal.
Já os repasses do Governo Estadual
(referentes ao ICMS e ao IPVA)
foram, respectivamente, R$ 36

milhões e 400 mil e R$12 milhões e
569 mil.
O Controlador e Auditor Interno
informou que a Associação Mineira
de Municípios (AMM) pleiteou a
abertura de uma Ação Civil Pública
(ACP) contra o Estado para garantir o
pagamento dos recursos atrasados do
IPVA aos municípios, o que no caso
de Ubá corresponderia a R$2 milhões.
FUNDEB - 60% dos recursos do
FUNDEB (Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação
B á s i c a e d e Va l o r i z a ç ã o d o s
Profissionais da Educação) são
destinados à remuneração dos
professores e os restantes 40% à
manutenção das atividades de ensino.
Composto por percentuais de repasses federais e impostos estaduais e
municipais, o FUNDEB ubaense
totalizou R$43 milhões e 367mil de
receita.
Demais recursos oriundos de fontes e
transferências diversas somaram R$
25 milhões.
Despesas
As despesas do Gabinete e de todas as
Secretarias totalizaram cerca de R$
150 milhões (R$151.915.470), o que
correspondeu a 84,4% das receitas
correntes do Município em 2017. Em
2014, antes da crise econômica, este
percentual estava em 95,6%, caindo
para 90% em 2015 e 84,1% em 2016.
O aumento de R$10 milhões em
despesas, na comparação com 2016,
deveu-se ao fato da contração
tradicional de gastos em final de
mandato, às licitações e compras
necessárias ao início de mandato
(medicamentos, merenda escolar,
terceirizações etc.) e à incorporação
do reajuste de 2016 aos vencimentos
dos servidores em 2017, além do
índice inflacionário de 2016, de
6,29% (perfazendo cerca de 16,96%
de reajuste).
Para não impactar excessivamente o
Orçamento, o reajuste de 2016 não foi

pago retroativamente a janeiro,
passando a valer apenas a partir de
agosto de 2017. O reajuste anual
devido aos servidores em 2016 com
base na inflação de 2015 permanece
tramitando na Justiça mineira.
Os percentuais aplicados na
Educação foram de 27,58%
(R$48.540.131), de 22,30% na Saúde
(44.190.671) e estiveram acima dos
mínimos constitucionais obrigatórios
de 25% (Educação) e 15% (Saúde).
FUNDEB
Em abril e maio ocorre o Ajuste Anual
do FUNDEB, uma espécie de
"encontro de contas" realizado pelo
Governo Federal, que verifica se há
complementação ou desconto a ser
realizado nas contas do programa
para estados e municípios, baseado no
censo escolar.
Desta forma, Ubá dos R$43 milhões
arrecadados, descontou R$ 20
milhões e 688 mil, tendo sido aplicados R$ 23 milhões e 27 mil na
manutenção do ensino e na valorização dos profissionais da Educação.
Gastos com Pessoal
A Lei de Responsabilidade Fiscal
determina que os municípios não
podem gastar mais de 54% do
Orçamento com pessoal. Em Ubá, no
ano de 2017, foram gastos com
pessoal 44,06% (84 milhões e 768
mil) da Receita Corrente Líquida do
município (R$192 milhões e 379 mil).
Deste montante, 35,9% foram gastos
servidores ativos (R$ 69 milhões), R$
5 milhões com servidores inativos e
R$ 10 milhões com trabalhadores
terceirizados.
Saldo bancário
A Prefeitura encerrou o ano de 2017
com R$43 milhões e 627 mil de saldo
em caixa, somados os recursos livres
e vinculados. Nos recursos vinculados estão inseridos R$10 milhões
para licitações, R$3 milhões do
Orçamento Participativo, pavimenta-

ção de ruas e cascalhamento de
estradas, emendas parlamentares,
contraparte municipal nas obras de
saneamento, etc.
Esclarecimentos
Após a apresentação, os servidores
Marcelo Corrêa e Antônio Carlos
Moreira, Gerente de Divisão, responderam às dúvidas do Presidente da
Comissão de Orçamento, Finanças e
To m a d a d e C o n t a s ( C O F T C ) ,
vereador José Roberto Filgueiras; da
Presidente da Câmara, vereadora
Rosângela Maria Alfenas de Andrade;
dos membros titulares da Comissão
de Orçamento, vereadores Jane
Cristina Lacerda Pinto e Jorge
C u s t ó d i o G e r v á s i o ; d o Vi c e Presidente da CMU, vereador Edeir
Pacheco da Costa, e do 1º Secretário,
vereador Darci Pires da Silva.
A presidente da Câmara, vereadora
Rosângela Maria Alfenas de Andrade,
indagou sobre a redução de despesa
com aterro sanitário de dezembro de
2016 em relação a dezembro de 2017.
O Controlador Interno respondeu que
isto ocorreu pela antecipação de
algumas medições, pois, em dezembro de 2017 encerrava-se o mandato
daquela Administração.
A vereadora Rosângela Alfenas
também perguntou o motivo do
aumento das receitas correntes em
dezembro de 2017 em relação a
dezembro de 2016 e o Controlador
Interno respondeu que foi devido ao
aporte da Copasa, de R$ 11 milhões.
A vereadora Jane Lacerda questionou
as reduções de receita e despesa da
iluminação pública em novembro de
2017. Marcelo Corrêa respondeu que
a Energisa não enviou para a
Secretaria de Finanças o relatório
com o valor total em dezembro,
ficando parte para janeiro de 2018. A
vereadora enfatizou que o município
tem o dever legal de enviar o relatório
da Contribuição para Iluminação
Pública (CIP), mensalmente, à CMU,
o que não acontece. O técnico se
comprometeu a enviá-los.
A vereadora Jane também solicitou a
arrecadação do UBRAPREV e o
gasto com aposentadorias para fazer
um comparativo.
A Prestação Quadrimestral de Contas
do Poder Executivo ao Poder
Legislativo obedece ao disposto no
parágrafo 4º do artigo 9º da Lei de
Responsabilidade Fiscal (Lei
101/2000) e é feita nos meses de
fevereiro, maio e setembro, sendo
aberta ao público.
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Em sessão extraordinária, Câmara homenageia mulheres pelo seu dia
O Poder Legislativo realizou, no
dia 8 de março, Sessão
Extraordinária em comemoração
ao Dia Internacional da Mulher.
Na ocasião, onze mulheres que se
destacam pelo trabalho que
realizam, pelo seu carisma e por
sua participação na comunidade,
foram agraciadas com o diploma
“Mulher 2018”. Elas atuam em
diversos setores da sociedade:
educação, serviço público,
entidades filantrópicas e religiosas, proteção animal, empresas,
atividades comunitárias, etc.
Todos os vereadores da casa
estiveram presentes prestigiando
o evento e suas respectivas
homenageadas: Rosângela Maria
Alfenas de Andrade (presidente
da casa), Edeir Pacheco da Costa
(vice-presidente), Darci Pires da
Silva (secretário), Alexandre de
Barros Mendes, Antero Gomes de
Aguiar, Gilson Fazolla Filgueiras,
Jane Cristina Lacerda, Jorge
Custódio Gervásio, José Roberto
Reis Filgueiras, Joseli Anísio
Pinto e Luiz Carlos Teixeira
Ribeiro.
O prefeito de Ubá, Edson Teixeira
Filho também compareceu à
sessão, assim como a diretora do
Fórum da Comarca, a juíza Dr.ª
Joyce Souza de Paula e a coordenadora da Defensoria Pública,
Dr.ª Paula Ávila Dantas Brunner,
que compuseram a mesa diretora
da solenidade.

Ao falar sobre a importância da
celebração do Dia Internacional
da Mulher, o prefeito de Ubá,
Edson Teixeira Filho, destacou o
papel da muulher na família e
lembrou o falecimento de sua
mãe, Elza Chartuni Teixeira de

Siqueira, aos 91 anos, ocorrido
no dia 23 de fevereiro: “Ela representava um pouco de cada
mulher. Tinha uma vida de dedicação aos 10 filhos, era uma esposa carinhosa, foi companheira por
70 anos do meu pai, uma avó deslumbrada com seus 20 netos e
realizada com seus 10 bisnetos.
Falar de jornada dupla é pouco,
pois ela exercia todos estes
papéis que mencionei acima. E,
em nome dela, dedico a todas
vocês o meu carinho. E destaco
que as mulheres precisam ser
reconhecidas pelo seu valor todos
os dias, não em uma data apenas.
Parabéns a todas vocês!”

to, lembrou que a data é um motivo
para chamar a atenção da sociedade
brasileira para a importância da
mulher:

A presidente da Câmara, vereadora
Rosângela Maria Alfenas de Andrade, em seu discurso de encerramen-

“Uma das formas é reverenciar,
publicamente, algumas das mulheres da nossa comunidade que servem de exemplo às outras: onze
mulheres que se destacam nos mais
diversos segmentos, e que não se
deixam intimidar pelos obstáculos
que a sociedade lhes impôs. Vocês
fazem a diferença, como mães,
como líderes, como trabalhadoras,
como mulheres. E merecem destaque, o reconhecimento e o aplauso
do Poder Legislativo Ubaense”.

As agraciadas com o Diploma “Mulher 2018”,
conferido pelo Poder Legislativo Ubaense, foram:

Estiveram ainda presentes o
presidente da Federação
Municipal das Associações
Comunitárias dos Bairros e
Distritos de Ubá e Região
(FEMAC), Mário Ângelo Noé, o
Pastor da Igreja do Evangelho
Quadrangular, José Valdemar
Aguiar, além de dezenas de
familiares e amigos das homenageadas, e outros convidados.
A sessão foi abrilhantada com
números musicais escolhidos

especialmente para a ocasião
(fotos abaixo).
A cantora Miúcha Trajano,
acompanhada ao órgão pela
musicista Maria Camilotto
Rocha, apresentaram para um
público atento e entusiasmado. as
canções “Mulher”, de autoria de
Custódio Mesquita e Sady Cabral,
e “Maria, Maria”, de Fernando
Brant e Milton Nascimento.
As homenageadas receberam os
diplomas das mãos dos vereado-

Representando a Mulher no Poder Legislativo Municipal,
as vereadoras Jane Lacerda e Rosângela Alfenas foram
homenageadas pelos colegas parlamentares

res que as indicaram ao som
instrumental dos músicos do
Conservatório Estadual de
Música de Visconde do Rio
Branco: Leonardo Costa, Júnior
Martins e Joubert Costa. No
encerramento da sessão, os
artistas apresentaram a canção
“Mulher, vou dizer quanto te
amo”, de Chico Buarque de
Holanda.

- Aquemes Sampaio Barbosa, indicada pelo vereador José Roberto Reis Filgueiras;
- Ariadna Zonta Rodrigues, indicada pelo vereador Jorge Custódio Gervásio;
- Leila Cristina Firmiano de Almeida (Leila da Supa), indicada pela vereadora Jane Cristina Lacerda Pinto, e representada por sua irmã
Lídia Márcia de Almeida Amaral;
- Maria Aparecida Másala Rufino Zócoli (Patita Élio), indicada pelo vereador Antero Gomes de Aguiar;
- Maria das Graças Oliveira Costa, indicada pelo vereador Joseli Anísio Pinto;
- Maria das Graças Silva Ribeiro (Dona Maria do Sopão), indicada pelo vereador Alexandre de Barros Mendes;
- Maria do Carmo Nascimento Teixeira, indicada pelo vereador Gilson Fazolla Filgueiras;
- Maria José Oliveira Vieira, indicada pelo vereador Edeir Pacheco da Costa;
- Marilene de Fátima Arruda Alves, indicada pela presidente da Câmara, vereadora Rosângela Maria Alfenas de Andrade.
- Myriane Seno Barreto, indicada pelo vereador Darci Pires da Silva;e
- Nelci Guimarães Gonçalves, indicada pelo vereador Luís Carlos Teixeira Ribeiro;
Origem da sessão
A sessão extraordinária do dia 8 de março realiza-se em cumprimento à Lei Municipal nº 3.445, de 14 de abril de 2005, que “Institui, no
âmbito do Município de Ubá, a Homenagem ao Dia Internacional da Mulher”, decorrente de projeto de autoria do vereador à época, Maurício Valadão Reimão de Melo, aprovado pelo plenário da Câmara.

