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 No mês de conscientização 
do autismo, causa apoiada pela 
Câmara Municipal de Ubá (CMU), 
uma emocionante história mobili-
zou as redes sociais. Através do 
projeto de identificação e castração 
de animais, coordenado pela 
Comissão de Proteção Animal 
(CPA) da CMU, a cadela Luna 
retornou ao lar de Alice, sua dona, 
autista, de 9 anos. Conta a mãe de 
Alice,  Conceição Camilo de 
Oliveira (Cidinha), que Luna 
desapareceu do sítio da família em 
Guidoval no mês dezembro de 2018 
e apesar das postagens na internet 
em busca de notícias, não tiveram 
sucesso em encontrá-la. O fato 
abalou emocionalmente a menina, 
muito apegada ao animal de 
estimação, que também participava 
do seu tratamento.
 No dia 28 de abril,  a 
cachorra foi encontrada numa praça 
em Ubá pela moradora Roberta 
Oliveira que, observando um 
número de identificação na orelha 
da cachorra, entrou em contato com 
a protetora voluntária Adelaine, da 
Sociedade Ubaense de Proteção aos 
Animais (SUPA). Adelaine procu-
rou pela vereadora Jane Lacerda, 
presidente da Comissão de Proteção 
Animal da Câmara. A parlamentar 
verificou os cadastros de castração 
junto à assessoria do Legislativo, 
sendo a cadela e os donos identifi-
cados. “Reencontrar nossa cachorra 
Luna foi emocionante. Seu retorno 
trouxe alegria à nossa família, em 
especial para nossas filhas Alice e 
Ester”, relata Cidinha.

O projeto
 
 A Unidade Básica de Saúde 
Animal – Castramóvel é iniciativa 
da Comissão de Proteção Animal da 
Câmara Municipal de Ubá, por 
meio de sua presidente, vereadora 
Jane Lacerda. Totalmente adaptado 
em um container tipo reefer, o 
Castramóvel conta com salas de 
recepção, preparo de pacientes, 
cirurgia, antissepsia, esterilização 
de materiais e pós-operatório. 
Todos os setores foram dimensiona-
dos e alocados a fim de se proporci-
onar um ótimo ambiente de traba-
lho, levando-se em conta aspectos 
de higiene, assepsia, bem-estar 
humano e animal. A unidade 
percorre bairros da cidade e 
também visita municípios vizinhos, 
onde as castrações dos animais são 
gratuitas para famílias comprova-
damente carentes.
 Todos os animais atendidos 
no castramóvel recebem um 
número de identificação e seu 
cadastro é realizado constando 
nome e endereço do proprietá-
rio/responsável. Os códigos de cães 
e gatos já cadastrados, bem como 
bairro referencial, ficam disponíve-
is no site da Câmara Municipal de 
Ubá (www.uba.mg.leg.br), abas 
Comissões/Comissão de Proteção 
Animal/Atividades. A listagem 
completa, onde consta também a 
ident if icação e  endereço do 
responsável pelo animal, fica 
arquivada na CMU. 
 Jane comenta que "castrar é 
uma forma de controlar o número 

de animais abandonados pelas ruas. 
Além de ser uma questão de Saúde 
Pública, é uma questão de humani-
dade." Ressalta ainda a vereadora 
que o trabalho de identificação dos 
animais já colaborou para muitos 
reencontros como este entre Luna e 
Alice, “afinal, como muitos às 
vezes podem julgar, nem sempre se 
trata de casos de abandono”.  

A Comissão

 C a b e  à  C o m i s s ã o  d e 
Proteção Animal realizar estudos e 
debates, bem como propor medidas 
relacionadas à: gestão de animais 
sob a responsabilidade do poder 
público e vulnerabilidade dos 
animais acautelados; utilização 
ética dos animais no ensino e na 
pesquisa; bem-estar dos animais de 
produção e de prestação de servi-
ços; guarda responsável e controle 
populacional de animais; tráfico, 
convívio e exposição de animais 
silvestres e exóticos; gestão dos 
animais vagantes, semidomicilia-
dos e dos animais e dos animais sob 
a tutela de pessoas carentes; 
situação e o papel das associações 
de proteção animal (ONGs e 
protetores de animais); epidemias e 
métodos de controle; políticas de 
educação,  conscientização e 
incentivo à adoção responsável; 
procedimentos sanitários e médico-
veterinários; crimes contra animais; 
comercia l ização de  animais 
domésticos; e quaisquer outros 
assuntos relacionados com a defesa 
e proteção dos animais.

Registros da Comissão de Proteção Animal possibilitam 
que cadela retorne ao lar de menina autista

COMISSÕES

*Imagens autorizadas 
pelos responsáveis.
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CMU recebe visita de estudantes da Apae Dupla função de motoristas de ônibus 
volta à discussão na Câmara 

A Câmara Municipal de 
Ubá (CMU) realizou reunião em 16 
de abril com membros do Conselho 
Municipal de Trânsito para discuti-
rem o Projeto de Lei nº 21/19, cuja 
autora principal é a vereadora Jane 
Lacerda, que foi retirado de trami-
tação para maiores esclarecimen-
tos. A matéria dispunha sobre a 
proibição de empresas que prestem 
serviços de transporte coletivo em 
Ubá exigirem dupla função aos 
motoristas como condutores e 
cobradores. 

Convidados pela CMU, 
participaram da reunião membros 
do Conselho Municipal de Trânsi-
to: da Divisão de Trânsito e Trans-
porte Público, o gerente José Carlos 
Gomes Teixeira, e o Chefe da Seção 
de Operação e Manutenção de Sina-
lização, Pedro Paulo Campanha 
Filho; a 1ª Tenente PM Ariane Apa-
recida Chagas Ramos, comandante 
da 35ª Companhia de Polícia Mili-
tar de Minas Gerais; Robério Teixe-
ira da Silva, representando o Sindi-
cato Intermunicipal das Indústrias 
do Mobiliário de Ubá (Intersind); e 
Odilon Reis Filgueiras, da Federa-
ção das Associações Comunitárias 
de Bairros e Distritos de Ubá (Fe-
mac). Além deles, estiveram pre-
sentes o secretário municipal do 
Ambiente e Mobilidade Urbana, 
Vicente de Paulo Pinto, e os verea-
dores Antero Gomes, Edeir Pache-
co, Jane Lacerda, José Roberto 
Filgueiras e Pastor Darci Pires.

A vereadora Jane argumen-
ta que os custos com a contratação 
dos cobradores e motoristas estão 
previstos no contrato vigente entre 
o Município e a Viação Ubá, con-
cessionária do serviço.  Ainda 
assim, a empresa aboliu a função do 
trocador em seu quadro e não redu-
ziu o valor das passagens cobradas 
dos usuários, que, pelo contrário, 
tem sido reajustado anualmente. 

Ademais, segundo Jane, o 
sistema de pagamento por cartão 
(pré-pago – Ubá Integrado) não 
está devidamente implantado con-
forme alegou a Viação Ubá para 
justificar a ausência da necessidade 

de retorno do cobrador. Ela conta 
que apenas uma minoria dos usuá-
rios tem acesso e usa essa forma de 
pagamento, pouca divulgada e ven-
dida apenas na sede da empresa. 
Resultado: passagens sem redução, 
motoristas dirigindo e cobrando, 
usuários insatisfeitos.

O secretário Vicente de 
Paulo e o gerente Major Gomes 
explicaram que o reajuste, que ele-
varia o valor da passagem para R$ 
3,56 este ano foi analisado pelo 
Conselho Municipal de Trânsito 
(CMT) e pelo Poder Executivo, e 
negociado com a empresa para R$ 
3,30. Considerou-se a apresentação 
das devidas planilhas de custos pela 
concessionária, onde já não estava 
prevista a contratação de cobrado-
res. Outros membros do Conselho 
alertaram que uma eventual exi-
gência para tal contratação, poderia 
ocasionar elevação do valor da pas-
sagem pela Viação Ubá, sob o argu-
mento da elevação de custos, e com 
o devido respaldo contratual.     

Sobre isso, a vereadora Jane 
diz entender como irregular esta 
elevação, uma vez que o contrato 
de 2007 previa o custo do trocador e 
todos os reajustes anuais subse-
quentes foram aplicados sobre o 
custo-base da época. Para a parla-
mentar, caso ocorra tal situação, 
autoridades judiciais devem ser 
acionadas para intervir e coibir o 
que ela chama de abuso e descum-

primento de obrigações contratuais 
por parte da concessionária.

A fiscalização in loco foi 
sugerida por Jane Lacerda e o 
secretário e demais membros do 
CMT foram convidados por ela a 
percorrerem alguns trajetos/linhas 
escolhidos aleatoriamente, visando 
constatar a existência das irregula-
ridades na prestação do serviço, 
comentadas e apresentadas em 
vídeo pela vereadora durante a reu-
nião.

O projeto

Legislação análoga, pro-
posta em 2015 pelo então vereador 
Rafael Faêda, já havia sido aprova-
da pela CMU, sancionada e depois 
revogada em 2016.

A vereadora Jane explica 
não ser razoável exigir do motorista 
do ônibus que acumule as funções 
de dirigir e cobrar, até porque colo-
caria em risco a segurança dos pas-
sageiros.  Ela também citou a Ação 
Direta de Inconstitucionalidade 
impetrada pela Federação das 
Empresas de Transporte de Passa-
geiros do Estado de Minas Gerais 
(Fetram), em nome da Viação Ubá, 
na Justiça de Minas Gerais, que foi 
indeferida, afirmando os desem-
bargadores que as Câmaras Muni-
cipais têm competência para legis-
lar sobre assunto local e a lei deve 
prosperar em benefício da comuni-
dade.

PROJETOS INSTITUCIONAIS

 A Câmara Municipal de Ubá 
(CMU) recebeu em 26 de abril duas 
turmas do 2° ano da Educação de 
Jovens e Adultos (EJA), do Centro 
Profissionalizante Boa Esperança - 
Apae Rural de Ubá. Acompanhados 
dos professores Carlos Roberto 

Tomé e Clécia Helena Dias, e da psi-
cóloga, Fernanda Gomes de Souza, 
os alunos participaram do projeto 
Escola na Câmara. Eles foram recep-
cionados pelo presidente, vereador 
Jorge Gervásio, pelo vereador Edeir 
Pacheco e pela diretora-geral do 

Legislativo, Ariadna Zonta Rodri-
gues.
 Já na semana seguinte foi a 
vez dos alunos do Centro de Referên-
cia para a Pessoa com Deficiência 
Intelectual (Centro-Dia), também da 
Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais (Apae) de Ubá. Eles 
estavam acompanhados da Educado-
ra Física, Camila Paiva de Paula e 
foram recebidos pelo presidente e 
pela diretora do Legislativo.
 Além de conhecer a sede da 
Câmara, os vereadores desta legisla-
tura e as ações da CMU, os estudan-
tes apresentaram demandas voltadas 
para os serviços públicos em Ubá.

Escola na Câmara

 O Projeto Escola na Câmara 
tem como objetivo desenvolver a 
cidadania e a participação política de 
estudantes, professores e técnicos em 
educação, além de informar e capaci-
tar sobre a função do Poder Legislati-
vo Municipal.

 Cumprindo o cronogra-
ma de atividades proposto, o 
Parlamento Jovem de Ubá (PJ) 
reuniu-se em 26 de abril no ple-
nário da Câmara Municipal de 
Ubá (CMU), e recebeu integran-
tes do PJ do Município de Paula 
Cândido, acompanhados de seu 
coordenador, Willians Paulo. 
 As atividades foram 
conduzidas pelo vice-presidente 
da Câmara, vereador José 
Roberto Filgueiras (presidente 
da Escola do Legislativo) e pelo 
diretor da Escola, Juliano Gui-
marães.  

 Atentos e curiosos, os 
jovens parlamentares dos dois 
municípios assistiram à palestra: 
“Eu me amo - o segredo do 
sucesso”, ministrada pelo colu-
nista Aurélio Pimenta. 
 Encerrando o encontro, 
as atividades do Interact do 
Rotary Club Ary Barroso foram 
apresentadas pela presidente 
Maria Gomes de Oliveira, que 
manifestou o desejo de firmar 
parceria com a Câmara, para 
desenvolver ações conjuntas 
sobre o tema: “Discriminação 
Étnico-Racial".
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Palestra motivacional marca encontro 
dos Parlamentos Jovens de Ubá e Paula Cândido

Ubá realiza 11ª Conferência Municipal de Saúde
 O município de Ubá reali-
zou nos dias 12 e 13 de abril a 11ª 
Conferência Municipal de Saúde, 
com o tema: “Democracia e Saúde: 
Saúde como Direito e Consolidação 
e Financiamento do SUS”. A abertu-
ra do evento aconteceu no plenário 
da Câmara Municipal, contando com 
a presença do vice-presidente, verea-
dor José Roberto Filgueiras e dos 
vereadores Edeir Pacheco e Alexan-
dre Barros. 
 Participaram também as 
seguintes autoridades: o prefeito 
Edson Teixeira Filho; o diretor da 
Gerência Regional de Saúde de Ubá, 
Franklin Leandro Neto; o presidente 
do Conselho Municipal de Saúde, 
José Geraldo Faria; a secretária Muni-
cipal de Saúde, Dulcinéa Thinassi 
Perini; o ouvidor Municipal de Saú-
de, Misael de Almeida Souza; a supe-
rintendente Regional de Saúde de 
Juiz de Fora, Joana D'Arc Zanelli; e o 
presidente da Federação Municipal 
das Associações Comunitárias dos 
Bairros e Distritos de Ubá e região 
(Femac), Mário Ângelo Noé.
 A palestra magna do primei-
ro dia da conferência foi ministrada 

pelo Dr. Antônio Jorge de Souza 
Marques, médico e servidor público, 
com 30 anos de carreira, e ex-
secretário de Estado da Saúde de 
Minas Gerais. Já a segunda etapa do 
evento foi realizada na Escola Esta-
dual Cel. Camilo Soares, conduzida 
pelos palestrantes: Hermógenes 
Vaneli, representando o Conselho de 
Secretários de Saúde de Minas Gera-
is (COSEMS), sobre o tema “Saúde 
como Direito”; Astrid Sarmento 
Cosac, Cientista Social da UFJF, que 
palestrou a respeito da “Consolida-
ção dos Princípios do SUS”; e o Dr. 
Ivan Charles Fonseca Chebli, de Juiz 
de Fora,  tratou de “Financiamento 

adequado e suficiente para o SUS”.
 A Conferência, promovida 
pela Secretaria e Conselho Munici-
pal de Saúde, foi precedida de cinco 
pré-Conferências e reuniu dezenas 
de pessoas entre gestores, usuários e 
trabalhadores da saúde, que partici-
param, além das palestras, de mesas 
de debate grupos temáticos divididos 
de acordo com o segmento dos pre-
sentes. Foram elaboradas propostas e 
eleitos 16 delegados que vão repre-
sentar o município na etapa estadual. 
 As propostas aprovadas 
referem-se à ampliação de cobertura 
das ESFs (Estratégia de Saúde da 
Família), aprimoramento do serviço 

de transporte na saúde, e atualização 
dos valores da tabela de procedimen-
tos realizados pelo Sistema Único de 
Saúde, dentre outras melhorias para 
o SUS.
 A Secretária Municipal de 
Saúde, Dulcinea Thinassi Perini, 
justificou a importância da realiza-
ção da conferência: “Estamos unidos 
com um único objetivo: Falar de 
Saúde. Falar de saúde é muito mais 
que ausência de doenças e para 
cobrarmos uma saúde de qualidade 
precisamos estar cientes dos nossos 
direitos e também nossos deveres e 
responsabilidades.” 
 Dulcinea também destacou 
que tudo que está em nossa volta 
influencia na nossa saúde. O trânsito, 
a violência, a vulnerabilidade social, 
o uso de álcool e drogas entre outros 
fatores impactam também direta-
mente no SUS, seja nos serviços de 
urgência e emergência ou nas Unida-
des de Saúde, nos Transportes Assis-
tenciais, Ambulatórios de Saúde 
Mental, Epidemiologia e demais 
serviços.

*Com informações da Assessoria 
de Comunicação da PMU
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Vereadores da Melhor Idade são 
empossados em cerimônia na Câmara  

 Numa solenidade vesper-
tina que reuniu vereadores e fami-
liares, os integrantes da edição 
2019 do projeto Câmara da 
Melhor Idade (CMI) foram 
empossados no dia 25 de abril. A 
Mesa Diretora, eleita em 4 de 
abril, ficou assim composta: Zu-
leica Evangelista de Andrade (pre-
sidente), Luiz Carlos Gomes (vi-
ce-presidente), Neuze Maria Soa-
res (secretária), Roberto Garcia 
Alves Filho (segundo vice-
presidente) e Sirene Corrêa Bar-
ros (segunda secretária).

 

 Os demais integrantes 
titulares são:  Margarida Rita 
Cruz, Antônio da Silva, Maria de 
Fátima Teixeira Siqueira, Angeli-
na Maria Bianchi Botaro, Geraldo 
Gregório e Maria José Cardoso. 
Como suplentes, temos: Geraldo 
Marco de Oliveira, Jeová Alves de 
Oliveira, Odete Costa Brum, Val-
dinei Amaral Navarro e Terezinha 
da Silva Alves. 
 Participaram da solenida-
de os vereadores Jorge Gervásio 
(presidente da Câmara Municipal 
de Ubá - CMU), José Roberto 
Filgueiras (vice-presidente da 
CMU e presidente da Escola do 
Legislativo), Alexandre Mendes, 
Edeir Pacheco, e Pastor Darci 
Pires. 
 Também compuseram a 
mesa da sessão solene o prefeito 
Edson Teixeira Filho, a vereadora 
de Rodeiro, Luciene Aparecida 

Paro, o vereador de Visconde do 
Rio Branco, Gerson Gomes de 
Freitas (Xereba), a presidente do 
Conselho Municipal do Idoso, 
Marilda Leôncio, a presidente da 
Associação de Moradores do Cen-
tro, Sônia Maria Jacob, o analista 
legislativo da Assembleia Legis-
lativa de Minas Gerais, Ivan Cap-
deville Junior, a diretora do 
CAIC, Aparecida Amorim, e o 
ouvidor Municipal, Misael de 
Almeida Souza.
 Os diplomas foram entre-
gues pelos membros da mesa sole-
ne e o juramento proferido pela 
presidente da Câmara da Melhor 
Idade, Zuleica Andrade. Durante 
a cerimônia, os integrantes do 
projeto homenagearam a Sr.ª 
Dirce Moura Soares. Viúva de 
Francisco Soares Moreira, Dirce é 
mãe de quatro filhos, entre eles a 
secretária da CMI, Neuze Maria 
Soares, e avó de oito netos e cinco 
bisnetos. Caprichosa em seus afa-
zeres domésticos e em seus arte-
sanatos, Dirce faz crochê, fuxico e 
bordados. Vai completar 97 anos 
em 31 de julho de 2019 e é uma 
pessoa muito alegre e cheia de 
disposição, exemplo de vitalidade 
para todos que a cercam. 

 Como parlamentar mais 
idoso desta legislatura, o vereador 
Pastor Darci Pires discursou con-
gratulando os recém-empossados 
vereadores da Melhor Idade. O 
vereador José Roberto Reis Fil-

gueiras (presidente da Escola do 
Legislativo), destacou a impor-
tância da contribuição da melhor 
idade para o trabalho do Legislati-
vo.
 E ao final da sessão, o pre-
sidente da Casa, vereador Jorge 
Gervásio, reiterou as boas-vindas 
aos membros do projeto, colocan-
do a Câmara à disposição para 
colaborar com as futuras ações da 
CMI.

O projeto

 Instituído oficialmente 
pela Resolução nº 01 de 2019, o 
projeto Câmara da Melhor Idade 
tem o objetivo de propiciar o aces-
so e o conhecimento das ativida-
des do Poder Legislativo e o papel 
dos vereadores. Realiza ativida-
des de reflexão sobre as principais 
demandas do município, além de 
oportunizar que os participantes 
apresentem propostas à Câmara 
para auxiliar na solução de impor-
tantes questões locais. 
 O projeto contribui tam-
bém para a formação política dos 
idosos e o exercício da cidadania, 

por meio de capacitação perma-
nente. Iniciativas como esta são 
meios de aproximação entre o 
Poder Público e a sociedade, favo-
recendo especialmente a constru-
ção da política municipal para a 
pessoa idosa.
 A Câmara da Melhor 
Idade é composta pelo mesmo 
número de vereadores de Ubá, 
com onze membros titulares e 
cinco suplentes, neste ano com 
indicação e apoio das seguintes 
entidades: Sindicato Único dos 
Trabalhadores em Educação de 
Minas Gerais, Associação de Para-
plégicos de Ubá, Associação dos 
Moradores do Bairro Schiavon, 
Horta Comunitária, Centro de 
Convivência da Melhor Idade 
Rosa Mauad Jacob e Associação 
dos Moradores do Bairro São 
Domingos.
 As propostas, sugestões e 
estudos discutidos e apresentados 
pelos Vereadores da Melhor Idade 
são analisados e posteriormente 
encaminhados pelo Legislativo 
Ubaense aos setores competentes, 
divulgados e transformados em 
melhorias para a população. 

 A  C o m i s s ã o  d e 
Orçamento, Finanças e Tomada de 
Contas (COFTC) da Câmara 
Munic ipal  de  Ubá (CMU), 
presidida pelo vereador José 
Roberto Reis Filgueiras, realizou 
Audiência Pública no dia 1º de 
abril para que os técnicos da 
Prefeitura pudessem apresentar a 
Prestação de Contas do Município 
referente ao último quadrimestre 
de 2018, bem como o cumprimen-
to das metas fiscais no período. A 
sessão atende ao disposto no 
parágrafo 4º do artigo 9º da Lei de 
Responsabilidade Fiscal (LC 
101/2000).
 Além do presidente da 

COFTC, e do presidente da 
Câmara, vereador Jorge Custódio 
Gervásio, compuseram a mesa os 
vereadores titulares integrantes da 
Comissão: Jane Cristina Lacerda 
Pinto e Luís Carlos Teixeira 
Riberto; e os suplentes Edeir 
Pacheco da Costa e Gilson Fazolla 
Filgueiras. Participaram também 
os vereadores Pastor Darci Pires 
da Silva e Rosângela Maria 
Alfenas de Andrade, e o Assessor 
Legislativo, Contábil e Financeiro 
da Câmara, Silvério Dias Maciel.
 Representando o Poder 
Executivo compareceram o 
Controlador Geral e Auditor 
Interno do Município, Marcelo 

Corrêa Paiva,  o  Secretár io 
Municipal de Finanças, Cícero 
Mateus de Oliveira, e o Secretário 
Municipal de Obras, João Gomes.
 Durante a apresentação foi 
demonstrado o cenário das 
Receitas Tributárias (IPTU, 
ISSQN, ITBI, IR, entre outras). 
No terceiro quadrimestre do ano 
passado, que compreende os 
meses de setembro, outubro, 
novembro e dezembro de 2018, a 
receita foi de R$ 48.632.327,00 e a 
despesa somou R$ 66.715.099,00, 
contabilizando um déficit de R$ 
18.082.772,00. O Controlador 
Interno da Prefeitura explicou que 
o déficit desse quadrimestre é 
consequência direta da falta de 
repasse do Governo Estadual ao 
Município, dívida esta que chega 
atualmente a R$ 40 milhões, 
segundo Marcelo Corrêa.
 Nas planilhas entregues 
constaram as despesas discrimina-
das por elemento, onde o percen-
tual gasto com Pessoal no período 
equivaleu a 46,9% da Receita, 
abaixo do limite de 54% (confor-
me artigo 20, inciso II, alínea b da 
Lei de Responsabilidade Fiscal).  
Já os percentuais aplicados na 

Educação (31,3%) e na Saúde 
(27,1%) ficaram acima dos 
mínimos constitucionais de 25% e 
15%, respectivamente. Por fim, o 
percentual aplicado no Fundeb 
( F u n d o  d e  M a n u t e n ç ã o  e 
Desenvolvimento da Educação 
Básica e de valorização dos 
Profissionais da Educação), cujo 
mínimo deveria ser de 60%, foi de 
86,1%.
Saldo
 Os técnicos da Prefeitura 
informaram ainda que o saldo 
bancário acumulado do terceiro 
quadrimestre de 2018, entre 
recursos próprios e vinculados, foi 
de R$ 28.223.401,00.  
 D e  a c o r d o  c o m  a 
Prefeitura, os relatórios apresenta-
dos estão disponíveis para consul-
ta através do Portal da Transparên- 
cia, no site www.uba.mg.gov.br.

Câmara recebe prestação de contas 
do Município em Audiência Pública

TRANSPARÊNCIA

Balanço Contábil parcial de 2019 - despesas de março

Mesa Diretora da Câmara 
da Melhor Idade - 2019

Elemento Descrição da Despesa Valor

333903912.00.00.00 Locação Maq Equi - Restos - Gard  - EG 379/2018 1.334,90

333903914.00.00.00 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis 0,00

333903915.00.00.00 Manutenção e Cons de Máquinas e Equipamentos 0,00

333903915.00.00.00 Manutenção e Cons Máq Equip - Restos  EG 408/2018 0,00

333903916.00.00.00 Manutenção e Conservação deVeículos 200,93

333903917.00.00.00 Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Outras 80,00

333903919.00.00.00 Exposições, Congressos e Conferências 0,00

333903920.00.00.00 Festividades e Homenagens 2.190,00

333903929.00.00.00 Energia Elétrica 5.444,26

333903930.00.00.00 Serviços de água e esgoto 380,32

333903933.00.00.00 Serviços de Comunicação em Geral 0,00

333903933.00.00.00 Serviços de Correios - Restos - Correios  EG 401/2018 158,00

333903934.00.00.00 Serviço de Seleção e Treinamento 2.100,00

333903943.00.00.00 Serviços de Telecomunicações 0,00

333903943.00.00.00 Serviços de Telec - Restos  - Ubaconec EG 248/2018 0,00

333903943.00.00.00 Serviços de Telefone - Restos  - Telemar EG 97/2018 1.569,26

333903944.00.00.00 Serviços de Áudio, Viídeo e Foto

333903944.00.00.00 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto - Restos - TDsho  EG 124/2018 0,00

333903948.00.00.00 Serviços Gráficos 1.950,00

333903948.00.00.00 Serviços Gráficos - Restos - Biquense - EG 4/2018 0,00

333903953.00.00.00 Seguros em Geral 0,00

333903965.00.00.00 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos 0,00

333903968.00.00.00 Serviços de Publicidades e Propagandas 0,00

333903968.00.00.00 Serviços publ e propag - Restos - Viçosa EG 69/2018 4.854,20

333903999.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 0,00

333903999.00.00.00 Outros Serviços PJ - Restos - LK EG 377/2018 23.224,30

333903999.00.00.00 Outros Serviços PJ - Restos - Seven - EG 299/2018 5.682,05

333904600.00.00.00 Auxílio Alimentação 8.559,58

333904700.00.00.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 10,00

333904900.00.00.00 Auxílio Transporte 2.960,36

344905206.00.00.00 Aparelhos e Utensílios Domésticos 0,00

344905217.00.00.00 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Fotos 0,00

344905218.00.00.00 Máquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos 0,00

344905219.00.00.00 Equipamentos de Processamento de Dados 0,00

344905227.00.00.00 Veículos Diversos 0,00

Total Total do mês 338.137,71

Elemento Descrição da Despesa Valor

331901103.00.00.00 Vencimentos Pessoal Efetivo 62.178,60

331901105.00.00.00 Vencimentos Pessoal Comissionado 80.217,13

331901106.00.00.00 Subsídio vereadores 67.790,26
331901303.00.00.00 Contribuição Patronal INSS 24.520,26

331911302.00.00.00 Contribuição Patronal Ubaprev 27.024,86

333901401.00.00.00 Diárias de Vereadores CMU 2.593,86

333901405.00.00.00 Diárias demais servidores CMU 2.277,42

333903001.00.00.00 Combustíveis Automotivos 772,89

333903004.00.00.00 Gás engarrafado 140,00

333903007.00.00.00 Gêneros Alimentícios 425,07

333903015.00.00.00 Material para Festividades e Homenagens 0,00

333903016.00.00.00 Material de Expediente 25,00

333903017.00.00.00 Material de Processamento de Dados 0,00

333903021.00.00.00 Material de Copa e Cozinha 0,00

333903022.00.00.00 Material de Limpeza e Produção de Higienização 0,00

333903024.00.00.00 Material para Manutenção de Bens Imóveis 0,00

333903025.00.00.00 Material para Manutenção de Bens Móveis 0,00

333903026.00.00.00 Material Elétrico e Eletrônico 0,00

333903029.00.00.00 Material para Áudio, Vídeo e Foto 0,00

333903037.00.00.00 Material Para Manutenção de Veículos 0,00

333903039.00.00.00 Material Gráfico 0,00

333903042.00.00.00 Material de sinalização Visual e Afins 0,00

333903045.00.00.00 Aquisição de Software de Base 0,00

333903099.00.00.00 Outros Materiais de Consumo 0,00

333903033.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção

333903502.00.00.00 Consultoria Jurídica 0,00

333903699.00.00.00 Outros Serviços de Pessoa Física 0,00

333903901.00.00.00 Assinatura de Periódicos e Anuidades 0,00

333903905.00.00.00 Serviços Técnicos Profissionais 0,00

333903905.00.00.00 Serviços Téc prof - Restos - Contass - EG 437/2018 6.100,00

333903910.00.00.00 Locação de Imóveis 160,00

333903911.00.00.00 Locação de Software - Restos  Erc  - EG 373/2018 590,00

333903912.00.00.00 Locação de Máquinas e Equipamentos 2.624,20

Participe da construção do 
futuro de nossa cidade!

O Plano Diretor de Ubá está em 
pauta na Câmara. Fique ligado!



PRODUÇÃO LEGISLATIVA
AQUI VOCÊ ACOMPANHA AS PROPOSTAS DOS VEREADORES

Proposições de 18 de fevereiro de 2019 
(continuação.)

Representação 006/19
Solicitação: ao Senhor Coordenador Regional 
do DER/MG, José Eduardo Duarte, solicitando-
lhe que determine ao setor competente que 
realize a limpeza e capina das margens da 
Rodovia Ubá/Divinésia, a pedido do suplente 
de vereador Ademir Firmiano da Fonseca.
VEREADOR LUIS CARLOS RIBEIRO 
Indicação 045/19
Solicitação: ao prefeito para que realize estudos 
técnicos para verificar a possibilidade de 
construção de um redutor de velocidade na rua 
Geraldo Lamarca, no bairro Pires da Luz, a 
pedido dos moradores.
VEREADORES EDEIR PACHECO, 
GILSON FAZOLLA E ROSÂNGELA 
ALFENAS
Indicação 042/19
Solicitação: ao prefeito para que realize a 
pintura de uma faixa de pedestres na esquina 
entre a ruas Vicente Leite e Major Tito César, 
sentido Igreja do Divino Espírito Santo.
Indicação 043/19
Solicitação: ao prefeito para que realize a 
limpeza e capina da rua Gonçalves Dias, bairro 
Santa Bernadete.
Indicação 044/19
Solicitação: ao prefeito para que realize a 
reforma da calçada situada nas proximidades da 
Escola Curumim, no bairro Antonina Coelho 
(Cohab).
Indicação 053/19
Solicitação: ao prefeito para que realize 
recomposição do calçamento da rua Guerino 
Peron, no bairro Cristal, a pedido dos 
moradores.
Indicação 057/19
Solicitação: ao prefeito para que realize o 
asfaltamento da Rua Vila Nova do bairro Vila 
Casal, a pedido dos moradores.
Indicação 058/19
Solicitação: ao prefeito para que realize o 
nivelamento do asfalto nas remediações da 
Escola Professora Maria Luzia Antunes 
Calçado, na Rua Ismael de Oliveira, bairro 
Santa Bernadete, a pedido dos moradores.
Indicação 059/19
Solicitação: ao prefeito para que realize o 
nivelamento do asfalto da Avenida Ângelo 
Sperandio, na altura do bairro Aeroporto, a 
pedido dos moradores.
Requerimento 020/19
Solicitação: ao prefeito para que realize o 
calçamento do final da rua Gonçalves Dias, 
bairro Santa Bernadete. A presente solicitação 
reitera a Indicação nº 286/17 de mesmas 
autorias.
Requerimento 025/19
Solicitação: ao prefeito para que realize 
recomposição do calçamento da rua Fênix, no 
bairro Paulino Fernandes, a pedido dos 
moradores. A presente solicitação reitera a 
Indicação nº 253/18 de mesmas autorias.
VEREADORES GILSON FAZOLLA, 
EDEIR PACHECO, PASTOR DARCI 
PIRES E ROSÂNGELA ALFENAS
Indicação 047/19
Solicitação: ao prefeito para que realize o 
asfaltamento da rua Margarida Teresa de Abreu, 
no bairro Coparma, a pedido dos moradores.
Indicação 049/19
Solicitação: ao prefeito para que realize o 
asfaltamento da rua Orlando Teixeira, no bairro 
Coparma, a pedido dos moradores.
Requerimento 021/19
Solicitação: ao prefeito para que realize o 
asfaltamento da rua Antônio Miquelito, no 
bairro Santa Bernadete,  a pedido dos 
moradores. A presente solicitação reitera a 
Indicação nº 648/17 de mesmas autorias.
Requerimento 022/19
Solicitação: ao prefeito para que realize o 
asfaltamento da rua Marieta Campos, no bairro 
Santa Bernadete, a pedido dos moradores. A 
presente solicitação reitera a Indicação nº 
112/17 de autoria da vereadora Rosângela 
Alfenas.
Requerimento 023/19
Solicitação: ao prefeito para que realize o 
asfaltamento da rua São Paulo, no bairro Talma, 
a pedido dos moradores. A presente solicitação 
reitera a Indicação nº 376/17 de autorias dos 
vereadores Joseli Anísio Pinto, Edeir Pacheco 
da Costa, Gilson Fazolla Filgueiras e Darci 
Pires da Silva.
Requerimento 024/19

Solicitação: ao prefeito para que realize o 

asfaltamento da rua São Pedro, no bairro 

Coparma, a pedido dos moradores. A presente 

solicitação reitera a Indicação nº 002/18 de 

autoria do edil Alexandre de Barros Mendes.
me Vieira, bairro Encosta do Sol.

Representação 011/2019– À gerência da 
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – 
Unidade de Ubá, solicitando que comece a 
prestar o serviço de entrega de correspondência 
no bairro Rosa de Toledo.
Representação 012/2019 – Ao Sr. Gustavo 
Gastão Corgosinho Cardoso, Diretor-Geral da 
ARSAE-MG, solicitando o agendamento de 
uma audiência pública em parceria com a 
Câmara Municipal de Ubá para tratar de 
irregularidades no cumprimento do contrato de 
p r e s t a ç ã o  d e  s e r v i ç o s  p ú b l i c o s  d e 
abastecimento de água e de esgotamento 
sanitário firmado entre a Prefeitura Municipal e 
a COPASA-MG, no dia 22/12/2017.
VEREADOR JORGE GERVÁSIO 
Moção de Pesar 008/2019 – Pelo falecimento da 
Saudosa Ubaense Professora Marilena Ferreira 
Umazu, ocorrido no dia 13 de março do corrente 
ano.
VEREADOR LUIS CARLOS RIBEIRO
Indicação 041/2019 – Ao Prefeito, solicitando o 
tamponamento de um buraco existente na rua 
Antônio Duarte Pacheco, bairro São Sebastião, 
próximo ao nº 171 (oficina Auto Vat).
VEREADORES GILSON FAZOLLA E 
EDEIR PACHECO
Indicação 050/2019 – Ao Prefeito, solicitando a 
finalização do recapeamento asfáltico da Rua 
Corina Campos Coelho, em frente aos números 
76, 93 e 105, uma vez que as pedras colocadas se 
soltaram. 
Indicação 051/2019 – Ao Prefeito, solicitando a 
recomposição das passarelas quebradas na 
Praça do DER (Rua Hermes Bigonha).
Indicação 052/2019 – Ao Prefeito, solicitando a 
poda da árvore e substituição do braço quebrado 
da luminária no final da Rua Lenir Guizilini de 
Andrade - Bairro Industrial.
Representação 013/2019 – À Gerente Distrital 
da COPASA Ubá, Sra. Rosângela Faria e 
Coelho, solicitando que providencie o conserto 
do afundamento do asfalto devido a reparo de 
vazamento realizado pela COPASA na Rua 
Adolfo Pereira Cortez (Rua 7), 214.
Representação 014/2019 – À Gerente Distrital 
da COPASA Ubá, Sra. Rosângela Faria e 
Coelho, solicitando que finalize o conserto do 
vazamento na Rua Gustavo Gori, 120 e 197, 
iniciado há 10 dias.
Representação 015/2019 – À COPASA, 
solicitando que providencie a recomposição da 
pavimentação asfáltica na Rua Francisco Feital 
Teixeira, 36.

Proposições de 25 de fevereiro de 2019
VEREADOR ANTERO GOMES 
Indicação 005/19
Solicitação: ao prefeito para que promova 
vistorias periódicas junto aos pilares das pontes 
localizadas na Avenida Comendador Jacinto 
Soares de Souza Lima (Avenida Beira Rio), 
com o objetivo de verificar de forma 
antecipada, eventuais avarias estruturais e 
garantindo assim, a segurança de todos os 
cidadãos ubaenses e transeuntes.
Requerimento 017/19
Solicitação: ao prefeito para que realize o 
asfaltamento dos logradouros públicos 
localizados no Bairro Jardim Esperança: 
Jurandir Teixeira, Maria do Carmo Médici de 
Oliveira, Realino Sebastião Firmiano, Maria 
Moreira de Oliveira, Valtecir de Carvalho 
Barroso e Três Irmãos, a pedido dos moradores, 
reiterando a Indicação 060/2018 de mesma 
autoria.
Requerimento 018/19
Solicitação: ao prefeito para que realize o 
asfaltamento da Rua Cristo Rei e Bom Jesus, 
ambas no Bairro João Teixeira, a pedido dos 
moradores, reiterando a Indicação 471/2017 de 
mesma autoria.
Requerimento 019/19
Solicitação: ao prefeito para que realize o 
asfaltamento da Rua Hermes Bigonha, no 
Bairro Louriçal, a pedido dos moradores, 
reiterando a Indicação 298/2018 de mesma 
autoria.
VEREADOR EDEIR PACHECO
Moção de Pesar 005/19
pelo falecimento do Sr. Esterveson dos Santos 
ocorrido recentemente.
VEREADOR GILSON FAZOLLA
Indicação 054/19
Solicitação: ao prefeito para que realize o 
asfaltamento da rua Antônio Pereira da Cruz, 
bairro Santa Bernadete,  a pedido dos 

moradores.
VEREADORA JANE LACERDA 
Indicação 023/19
Solicitação: ao prefeito para que promova a 
construção de um quebra-molas na metade da 
Travessa Perim, próximo à Avenida Padre 
Arnaldo Jansen, a pedido dos moradores.
VEREADOR JOSÉ ROBERTO FILGUEIRAS
Indicação 037/19
Solicitação: ao prefeito para que realize a 
notificação do proprietário de um lote vazio 
localizado ao lado do nº 38, na rua Dario Vieira, 
bairro Palmeiras, para que providencie a 
limpeza de sua propriedade.
Indicação 038/19
Solicitação: ao prefeito para que realize o 
tapamento de 02 buracos localizados em frente 
ao nº 38 da rua Dario Vieira, bairro Palmeiras.
Indicação 039/19
Solicitação: ao prefeito para que realize a poda 
de uma árvore próximo ao nº 295 da rua 
Francisco Teixeira de Abreu, bairro Palmeiras, a 
pedido dos moradores.
Indicação 040/19
Solicitação: ao prefeito para que realize a poda 
de uma árvore próximo ao nº 182 da rua Cecília 
Braga, bairro Santo Antônio, a pedido dos 
moradores.
VEREADOR JOSELI ANÍSIO
Indicação 025/19
Solicitação: ao prefeito para que realize a 
Limpeza e Capina da Vila Moreira, localizada 
na Rodovia Ubá/VRB, a pedido do suplente de 
Vereador Ademir Firmiano da Fonseca.
Indicação 030/19
Solicitação: ao prefeito para que realize a 
limpeza e capina da Vila Gonçalves, localizada 
na Rodovia Ubá/VRB, a pedido do suplente de 
Vereador Ademir Firmiano da Fonseca.
Requerimento 026/19
Solicitação: ao prefeito para que realize a 
reforma da guarita de ônibus localizada no 
bairro João Teixeira, em frente à Chácara 
Ebenézer, a pedido do suplente de Vereador 
Ademir Firmiano da Fonseca. A presente 
solicitação reitera a Indicação nº 438/18 de 
autoria do edil Jorge Custodio Gervasio.
Representação 006/19
Solicitação: ao Senhor Coordenador Regional 
do DER/MG, José Eduardo Duarte, solicitando-
lhe que determine ao setor competente que 
realize a limpeza e capina das margens da 
Rodovia Ubá/Divinésia, a pedido do suplente 
de vereador Ademir Firmiano da Fonseca.
VEREADOR LUIS CARLOS RIBEIRO
Indicação 045/19
Solicitação: ao prefeito para que realize estudos 
técnicos para verificar a possibilidade de 
construção de um redutor de velocidade na rua 
Geraldo Lamarca, no bairro Pires da Luz, a 
pedido dos moradores.
VEREADORES EDEIR PACHECO, GILSON 
FAZOLLA E ROSÂNGELA ALFENAS
Indicação 042/19
Solicitação: ao prefeito para que realize a 
pintura de uma faixa de pedestres na esquina 
entre a ruas Vicente Leite e Major Tito César, 
sentido Igreja do Divino Espírito Santo.
Indicação 043/19
Solicitação: ao prefeito para que realize a 
limpeza e capina da rua Gonçalves dias, bairro 
Santa Bernadete.
Indicação 044/19
Solicitação: ao prefeito para que realize a 
reforma da calçada situada nas proximidades da 
Escola Curumim, no bairro Antonina Coelho 
(Cohab).
Indicação 053/19
Solicitação: ao prefeito para que realize 
recomposição do calçamento da rua Guerino 
Peron, no bairro Cristal, a pedido dos 
moradores.
Indicação 057/19
Solicitação: ao prefeito para que realize o 
asfaltamento da Rua Vila Nova do bairro Vila 
Casal, a pedido dos moradores.
Indicação 058/19
Solicitação: ao prefeito para que realize o 
nivelamento do asfalto nas remediações da 
Escola Professora Maria Luzia Antunes 
Calçado, na Rua Ismael de Oliveira, bairro 
Santa Bernadete, a pedido dos moradores.
Indicação 059/19
Solicitação: ao prefeito para que realize o 
nivelamento do asfalto da Avenida Ângelo 
Sperandio, na altura do bairro Aeroporto, a 
pedido dos moradores.
Requerimento 020/19
Solicitação: ao prefeito para que realize o 
calçamento do final da rua Gonçalves Dias, 
bairro Santa Bernadete. A presente solicitação 

reitera a Indicação nº 286/17 de mesmas 
autorias.
Requerimento 025/19
Solicitação: ao prefeito para que realize 
recomposição do calçamento da rua Fênix, no 
bairro Paulino Fernandes, a pedido dos 
moradores. A presente solicitação reitera a 
Indicação nº 253/18 de mesmas autorias.
VEREADORES GILSON FAZOLLA, EDEIR 
PACHECO, DARCI PIRES E ROSÂNGELA 
ALFENAS
Indicação 047/19
Solicitação: ao prefeito para que realize o 
asfaltamento da rua Margarida Teresa de Abreu, 
no bairro Coparma, a pedido dos moradores.
Indicação 049/19
Solicitação: ao prefeito para que realize o 
asfaltamento da rua Orlando Teixeira, no bairro 
Coparma, a pedido dos moradores.
Requerimento 021/19
Solicitação: ao prefeito para que realize o 
asfaltamento da rua Antônio Miquelito, no 
bairro Santa Bernadete,  a pedido dos 
moradores. A presente solicitação reitera a 
Indicação nº 648/17 de mesmas autorias.
Requerimento 022/19
Solicitação: ao prefeito para que realize o 
asfaltamento da rua Marieta Campos, no bairro 
Santa Bernadete, a pedido dos moradores. A 
presente solicitação reitera a Indicação nº 
112/17 de autoria da vereadora Rosângela 
Alfenas.
Requerimento 023/19
Solicitação: ao prefeito para que realize o 
asfaltamento da rua São Paulo, no bairro Talma, 
a pedido dos moradores. A presente solicitação 
reitera a Indicação nº 376/17 de autorias dos 
vereadores Joseli Anísio Pinto, Edeir Pacheco 
da Costa, Gilson Fazolla Filgueiras e Darci 
Pires da Silva.
Requerimento 024/19
Solicitação: ao prefeito para que realize o 
asfaltamento da rua São Pedro, no bairro 
Coparma, a pedido dos moradores. A presente 
solicitação reitera a Indicação nº 002/18 de 
autoria do edil Alexandre de Barros Mendes.

Proposições de 11 de março de 2019
VEREADOR ALEXANDRE MENDES 
Moção de Congratulações e Aplausos 006/18
ao Sr. Misael Almeida de Souza, eleito Ouvidor 
Municipal de Saúde de Ubá, para o biênio 
2019/2021, em eleição realizada no Plenário da 
Câmara Municipal de Ubá no dia 26/02/2019.
VEREADOR ANTERO GOMES 
Indicação 063/19
Solicitação: ao prefeito para que realize 
calçamento ou asfaltamento da Rua Major Tito 
César (a partir do Hospital São Vicente de 
Paulo).
Indicação 064/19
Solicitação: ao prefeito para que realize a 
construção de rede de captação pluvial  e 
bueiros na Rua Alfenas, até o encontro com a 
Rua Fizinho Pirosca, bairro Antônio Bigonha, 
de forma a eliminar os alagamentos.
VEREADOR JOSÉ ROBERTO FILGUEIRAS
Indicação 060/19
Solicitação: ao prefeito para que realize uma 
operação tapa-buracos em toda a extensão da 
Rua Amadeus José Schiavon - Bairro Schiavon.
Indicação 061/19
Solicitação: ao prefeito para que realize uma 
operação tapa-buracos em toda a extensão da 
Rua Luís de Matos - Bairro Vila Casal.
Indicação 062/19
Solicitação: ao prefeito para que realize a 
substituição de lâmpadas e luminárias da Rua 
Marechal Floriano Peixoto - Bairro Vila Casal, 
que se encontra com iluminação deficiente, 
causando insegurança aos moradores.
VEREADOR JOSELI ANÍSIO 
Indicação 065/19
Solicitação: ao prefeito para que realize uma 
operação tapa-buracos na Rua Pio XII, no bairro 
João Teixeira, a pedido do suplente de vereador 
Ademir da Fonseca Firmiano.
VEREADORES EDEIR PACHECO, GILSON 
FAZOLLA E ROSÂNGELA ALFENAS
Indicação 066/19
Solicitação: ao prefeito para que realize o 
recapeamento asfáltico da Rua José Gualberto 
de Melo - Bairro Santa Bernadete.
Indicação 067/19
Solicitação: ao prefeito para que realize a poda 
de árvores na Av. Jésus Brandão - Bairro San 
Rafael.
Indicação 068/19
Solicitação: ao prefeito para que realize o 
nivelamento de todos os logradouros do bairro 
Eldorado.
Indicação 069/19

Solicitação: ao prefeito para que realize a capina 
e limpeza geral de todos os logradouros do 
Bairro Boa Vista.
Requerimento 027/19
Solicitação: ao prefeito e ao Sr. José Maria 
Fernandes, supervisor da Seção de Cemitérios, 
solicitando informação sobre os resultados do 
recadastramento de túmulos, sepulturas e 
espaços do Cemitério Municipal, encerrado em 
julho de 2017, devido ao fato de diversas 
sepulturas ainda se encontrarem em péssimo 
estado de conservação. Requer também 
informação sobre a lotação máxima do 
cemitério, sua ocupação atual e a possibilidade 
de concessão de novas sepulturas.
Requerimento 028/19
Solicitação: ao prefeito para que realize a 
substituição das manilhas que cruzam a via 
principal da Comunidade do Quebra-Coco por 
outras de maior diâmetro, pois estão obstruídas, 
impedindo o curso da água, a pedido dos 
moradores.
Este Requerimento reitera a Indicação nº 371 de 
8 de outubro de 2018, de autoria dos vereadores 
Gílson Fazolla e Edeir Pacheco.
Requerimento 029/19
Solicitação: ao prefeito para que remeta a esta 
Casa informação sobre a finalidade da reforma 
da Casa do DER, situada à Rua Farmacêutico 
Mário Azevedo, no bairro Jardim Glória.
Representação 007/19
Solicitação: à Gerente Distrital da COPASA 
Ubá, Rosângela Faria e Coelho, para indicar-lhe 
a necessidade de término da obra localizada na 
Rua Vereador Sebastião Lisboa de Andrade, no 
Bairro Peluso.
Representação 008/19
Solicitação: à Gerência local da COPASA 
informação sobra o vazamento de esgoto à Rua 
Luís Fábio Pascoalini, Bairro Jardim Glória e 
solicitam o tapamento de um buraco na rede 
local.

Proposições de 18 de março de 2019
VEREADOR ANTERO GOMES 
Indicação 055/2019 – Ao Prefeito, solicitando 
que, faça cumprir norma trabalhista que exige 
banheiro químico para trabalhadores em obras 
públicas terceirizadas.
Requerimento 027/2019 – Ao Secretário de 
Ambiente e Mobilidade Urbana, com cópia ao 
Supervisor da Seção de Cemitérios, José Maria 
Fernandes, e ao Prefeito Municipal, solicitando 
agilização na desapropriação das sepulturas 
cujos concessionários não compareceram ao 
recadastramento em 2017, para que possam ser 
limpas, restauradas e concedidas a outros 
ubaenses, devido à intensa procura. 
VEREADOR ALEXANDRE MENDES 
Indicação 056/2019 – Ao Prefeito, solicitando a 
realização do tamponamento de um bueiro na 
Rua Francisco Xavier Gomes, próximo ao nº 
155, Bairro Primavera.
Indicação 070/2019 – Ao Prefeito de Ubá, 
solicitando a construção de muro de arrimo na 
Rua Maria Marçal – Povoado São Domingos, 
pelo risco de descida do barranco sobre a casa, a 
pedido dos moradores.
Moção de Congratulações e Aplausos 010/2019 
– À empresa Racional Elétrica (Alternativa 
Elétrica), em nome de seu presidente, José 
Márcio Perini, e extensivo aos seus funcionários 
pelos excelentes serviços prestados à Colônia 
Padre Damião e aos povoados São Domingos e 
Boa Vista.
Requerimento 031/2019 – Ao Prefeito, 
solicitando a realização de uma operação tapa 
buracos na Colônia Padre Damião, Povoados 
São Domingos e Boa Vista, e na Rodovia Dr. 
Heitor Peixoto de Toledo, reiterando a Indicação 
nº 441/18 de mesma autoria.
VEREADOR DARCI PIRES
Moção de Congratulações e Aplausos 009/2019 
- Ao Deputado Dr. Wilson Batista, pela forma 
generosa como sempre atendeu os menos 
favorecidos por 16 anos no Hospital do Câncer 
da Fundação Cristiano Varella e agora no 
Hospital São Paulo, em Muriaé.
Requerimento 032/2019 - À Mesa Diretora, 
solicitando estudo sobre a viabilidade de 
instituição de assessoria parlamentar dentro de 
critérios técnicos e de mérito. 
Requerimento 033/2019 – À Mesa Diretora, 
solicitando estudo sobre a viabilidade de retorno 
dos valores de diárias, previstos na Resolução nº 
02 de 27 de novembro de 2017 aos valores de 
2015/16, tendo como justificativa os baixos 
valores para alimentação, inferiores inclusive 
aos do Poder Executivo.
VEREADOR JOSÉ ROBERTO FILGUEIRAS
Representação 009/2019 – À gerência da ECP 
Engenharia Ltda, solicitando que o caminhão 

coletor de lixo da empresa comece a passar no 
bairro Quinta das Paineiras.
Representação 010/2019 – À gerência da ECP 
Engenharia Ltda, solicitando que providencie a 
colocação de um contêiner ou tambor de lixo em 
frente ao Frigorífico Frigomais, na rua Jaime 
Vieira, bairro Encosta do Sol.
Representação 011/2019– À gerência da 
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – 
Unidade de Ubá, solicitando que comece a 
prestar o serviço de entrega de correspondência 
no bairro Rosa de Toledo.
Representação 012/2019 – Ao Sr. Gustavo 
Gastão Corgosinho Cardoso, Diretor-Geral da 
ARSAE-MG, solicitando o agendamento de 
uma audiência pública em parceria com a 
Câmara Municipal de Ubá para tratar de 
irregularidades no cumprimento do contrato de 
prestação de serviços públicos de abastecimento 
de água e de esgotamento sanitário firmado entre 
a Prefeitura Municipal e a COPASA-MG, no dia 
22/12/2017.
VEREADOR JORGE GERVÁSIO 
Moção de Pesar 008/2019 – Pelo falecimento da 
Saudosa Ubaense Professora Marilena Ferreira 
Umazu, ocorrido no dia 13 de março do corrente 
ano.
VEREADOR LUIS CARLOS RIBEIRO
Indicação 041/2019 – Ao Prefeito, solicitando o 
tamponamento de um buraco existente na rua 
Antônio Duarte Pacheco, bairro São Sebastião, 
próximo ao nº 171 (oficina Auto Vat).
VEREADORES GILSON FAZOLLA E EDEIR 
PACHECO
Indicação 050/2019 – Ao Prefeito, solicitando a 
finalização do recapeamento asfáltico da Rua 
Corina Campos Coelho, em frente aos números 
76, 93 e 105, uma vez que as pedras colocadas se 
soltaram. 
Indicação 051/2019 – Ao Prefeito, solicitando a 
recomposição das passarelas quebradas na Praça 
do DER (Rua Hermes Bigonha).
Indicação 052/2019 – Ao Prefeito, solicitando a 
poda da árvore e substituição do braço quebrado 
da luminária no final da Rua Lenir Guizilini de 
Andrade - Bairro Industrial.
Representação 013/2019 – À Gerente Distrital 
da COPASA Ubá, Sra. Rosângela Faria e 
Coelho, solicitando que providencie o conserto 
do afundamento do asfalto devido a reparo de 
vazamento realizado pela COPASA na Rua 
Adolfo Pereira Cortez (Rua 7), 214.
Representação 014/2019 – À Gerente Distrital 
da COPASA Ubá, Sra. Rosângela Faria e 
Coelho, solicitando que finalize o conserto do 
vazamento na Rua Gustavo Gori, 120 e 197, 
iniciado há 10 dias.
Representação 015/2019 – À COPASA, 
solicitando que providencie a recomposição da 
pavimentação asfáltica na Rua Francisco Feital 
Teixeira, 36.

Proposições de 25 de março de 2019
VEREADORA JANE LACERDA 
Requerimento 037/2019 – Ao Prefeito, 
solicitando-lhe que, nos termos do parágrafo 
único, do art. 56 da Lei Orgânica Municipal, 
envie a esta Casa o cronograma de execução e 
previsão de término das obras de reparo da ponte 
existente na avenida Cristiano Roças, Centro, 
que se encontra interditada.
VEREADOR JOSÉ ROBERTO FILGUEIRAS
Indicação 071/2019 – Ao Prefeito, solicitando 
que, por meio do setor municipal competente, 
realize a recuperação da pavimentação da rua 
Maria Jaqueline Marques Mota, bairro 
Fazendinha III (loteamento Clarice Pimenta 
Maranhão), a pedido dos moradores.
Moção de Congratulações e Aplausos 011/2019 
– À Escola Estadual dr. Levindo Coelho, pelo 
aniversário de 80 anos de fundação e existência 
em nossa cidade, que ocorrerá no próximo dia 03 
de abril.
Moção de Congratulações e Aplausos 012/2019 
– À Superintendência Regional de Ensino, pelo 
aniversário de 40 anos de instalação em nossa 
cidade, ocorrido no último dia 12 de março.
Moção de Congratulações e Aplausos 013/2019 
– Ao Ex Ouvidor de Saúde Sr. Luiz Antônio 
Pereira, pelos relevantes serviços prestados 
junto à Ouvidoria Municipal de Saúde entre 
março de 2017 e março de 2019. 
VEREADOR LUIS CARLOS RIBEIRO 
Indicação 072/2019 – Ao Prefeito, solicitando 
que realize, através do setor municipal 
competente, a instalação de um poste com 
luminária nas proximidades da rotatória 
existente na rua Jesus Salustiano, bairro Vale do 
Ipê, a pedido dos moradores.
Indicação 073/2019 – Ao Prefeito, solicitando 
que realize, por meio do setor municipal 
competente, realize a poda de uma árvore 

próxima ao nº 331 da rua Francisco André de 
Araújo, bairro Industrial, a pedido dos 
moradores.
VEREADORES EDEIR PACHECO E LUIS 
CARLOS RIBEIRO
Indicação 075/2019 – Ao Prefeito, solicitando 
determine ao setor competente que realize a 
limpeza geral em todas as ruas nas proximidades 
do Aeroporto;
Requerimento 039/2019 – Ao Prefeito, 
solicitando determine ao setor competente a 
finalização do recapeamento asfáltico da Rua 
Ângelo Sperandio, bairro Aeroporto. Reitera 
parcialmente a Indicação nº 101/2018, de autoria 
dos vereadores Edeir Pacheco da Costa e Gilson 
Fazolla Filgueiras.
VEREADORES EDEIR PACHECO E GILSON 
FAZOLLA
Requerimento 038/2019 – À Secretaria de 
Cultura, Turismo Esporte e Lazer solicitando, 
nos termos do parágrafo único, do art. 56 da Lei 
Orgânica Municipal, cópia da prestação de 
contas dos gastos do município com o Carnaval 
2019, inclusive o repasse aos desfiles de blocos e 
escolas de samba.
VEREADORES EDEIR PACHECO, GILSON 
FAZOLLA E ROSÂNGELA ALFENAS
Indicação 074/2019 – Ao Prefeito, solicitando 
que que determine ao setor competente a limpeza 
geral dos bairros Concórdia, Altair Rocha, 
Palmeiras, São Judas Tadeu e Schiavon.
Indicação 076/2019 – Ao Prefeito, solicitando 
que determine ao setor competente que realize o 
nivelamento dos bloquetes da Rua N.S. da 
Saúde, bairro Centro.
Indicação 077/2019 – Ao Prefeito, solicitando 
que determine ao setor competente a colocação 
de quebra-molas na Rua N.S. da Saúde, bairro 
Centro.
Indicação 078/2019 - Ao Prefeito, solicitando 
que determine ao setor competente a reforma da 
escada próxima à Cruz da Dulce, bairro Bom 
Pastor.
Indicação 079/2019 - Ao Prefeito, solicitando 
que determine ao setor competente a colocação 
de dois refletores na Praça Lilica Barbosa, bairro 
Bom Pastor.
Indicação 080/2019 - Ao Prefeito, solicitando 
que determine ao setor competente a reforma da 
escada que dá acesso à Praça Lilica Barbosa, 
bairro Bom Pastor.
Indicação 081/2019 - Ao Prefeito, solicitando 
que determine ao setor competente o tapamento 
de buraco na Rua Antônio Duarte Pacheco, 
bairro São Sebastião.

Proposições de 01 de abril de 2019
VEREADOR DARCI PIRES
Indicação 088/2019 - Ao Prefeito e à Secretária 
Municipal de Educação para indicar-lhes a 
necessidade de maior segurança nas escolas, 
com a instalação de detector de metais à sua 
entrada, prevenindo a ocorrência de fatos 
lamentáveis como o que vimos recentemente na 
Escola Raul Brasil, em Suzano/SP.
VEREADOR GILSON FAZOLLA 
Indicação 085/2019 – Ao Prefeito, ao Secretário 
de Ambiente e Mobilidade Urbana, ao Corpo de 
Bombeiros e à  Defesa Civil  para que 
providenciem a vistoria e o alvará de demolição 
do imóvel localizado à Rua Antônio Duarte 
Pacheco, ao lado do nº 158, bairro São Sebastião, 
conforme fotografias, devido à insegurança 
causada aos moradores vizinhos.
VEREADOR JOSÉ ROBERTO FILGUEIRAS
Indicação 086/2019 - Ao Prefeito, solicitando 
que determine ao setor competente que realize a 
limpeza de todas as ruas do bairro Sobradinho.
Moção de congratulações e aplausos 014/2019 - 
À Escola Municipal Mère Maria D'Aquino, pelo 
aniversário de 80 anos de fundação e existência 
em nossa cidade, que ocorrerá no próximo dia 03 
de abril.
Representação 017/2019 - À gerência da 
Copasa, para solicitar-lhe que envie a esta Casa 
cópia do contrato firmado com a empresa 
terceirizada que realiza os serviços de 
tamponamento dos buracos abertos pela 
companhia na cidade.
Representação 018/2019 - À Gerência local da 
Copasa, para solicitar o conserto do   vazamento 
de esgoto à Rua Mário Felipe dos Santos, em 
frente ao número 292 – Bairro Sobradinho, já 
comunicado há semanas pelo telefone 115 da 
Copasa.
Requerimento 043/2019 – Ao Prefeito, 
solicitando o patrolamento de um trecho da 
estrada de acesso à comunidade da Zueira – Zona 
Rural, conhecido como Bambu Amarelo, depois 
da ponte de concreto nas proximidades da 
Fazenda do sr. Nilo Gomides, para melhoria do 
trânsito.

Requerimento 044/2019 – Ao Prefeito, 
solicitando a instalação de placa de Carga e 
Descarga na Rua Antenor Machado, próximo 
aos números 507 e 547, Centro. Reitera a 
Indicação 069/18, de mesma própria.
VEREADOR JOSELI ANISIO 
Indicação 082/2019 - Ao Prefeito, solicitando a 
limpeza de barro acumulado na rua Anselmo 
Martins Teixeira, bairro Colina do Jardim 
Glória, a pedido do Sr. Otacílio Fabiano Eugênio 
de Souza e do suplente de vereador Ademir da 
Fonseca Firmiano.
Representação 016/2019 – À Gerência do DER, 
solicitando uma operação tapa-buracos na 
rodovia MG 124, no trecho que liga os bairros 
Santa Edwiges e José Cavalière (Tanquinho), a 
pedido do suplente de vereador Ademir Fonseca 
Firmiano.
VEREADOR JORGE GERVASIO 
Requerimento 041/2019 – Ao Prefeito de Ubá, 
solicitando a construção de um redutor de 
velocidade na Rua José Lourenço da Silva, 
Bairro Luz, em frente ao nº 96 ou 117. 
VEREADOR PAULO ALBERTO DE SOUZA 
Indicação 089/2019 – Ao Prefeito, solicitando o 
reparo da ponte da Rua Alberto Rodrigues Baião, 
próximo à antiga Caldeira do Zé Pinto, pois uma 
das laterais está destruída, trazendo risco aos 
transeuntes.
Indicação 090/2019 – Ao Prefeito, solicitando o 
asfaltamento da Rua Francisco de Lucca Filho, 
para melhor acesso à creche, ao centro da cidade 
e ao uso do espaço de caminhada.
Indicação 091/2019 – Ao Prefeito, solicitando a 
capina nas laterais da creche Prof. Francisco de 
Filippo, pois o caminho de acesso está obstruído, 
com risco de prol iferação de animais 
peçonhentos. 
Indicação 092/2019 – Ao Prefeito, solicitando a 
colocação de uma faixa de pedestres no trecho do 
escadão que liga a Rua do Divino ao bairro São 
João.
Indicação 093/2019 - Ao Prefeito, solicitando a 
notificação do proprietário de terreno na esquina 
entre as ruas Alberto Rodrigues Baião e Rua do 
Divino, para que realize a limpeza do terreno 
evitando animais peçonhentos e focos de 
dengue, e também para que tome providências 
quanto à casa deteriorada que lá se encontra, sem 
visibilidade devido ao mato crescido e que é 
usada como ponto de encontro de usuários de 
drogas  e depósito de lixo.
Indicação 094/2019 - Ao Prefeito, solicitando a 
colocação de uma placa grande de sinalização 
proibindo a entrada de carretas e caminhões de 
grande porte na Rua Alberto Rodrigues Baião, 
próximo à rodovia Ubá-Tocantins, uma vez que 
os caminhões não conseguem fazer a curva no 
entroncamento com a Rua do Divino, 
paralisando o trânsito.
Indicação 095/2019 - Ao Prefeito, solicitando a 
poda de três árvores à entrada da Rua Francisco 
da Costa Barros, em frente à Mercearia do 
Fabinho, devido ao entrelaçamento dos galhos à 
rede elétrica. 
Indicação 096/2019 – Ao Prefeito, solicitando a 
colocação de quebra-molas na Rua do Divino, 
próximo ao CESEC, devido à velocidade de 
motocicletas no local.
VEREADORES EDEIR PACHECO E GILSON 
FAZOLLA
Indicação 046/2019 – Ao Prefeito, solicitando a 
colocação de uma faixa de pedestres na Rua 
Santa Cruz, Centro, abaixo do semáforo.
Indicação 048/2019 – Ao Prefeito, solicitando a 
poda de árvores e limpeza da praça do bairro 
Talma.
Indicação 083/2019 – Ao Prefeito, solicitando a 
reforma da ponte de madeira no distrito de 
Diamante, próxima à antiga linha férrea.
Indicação 084/2019 – Ao Prefeito, solicitando a 
colocação de semáforo na Rua Santa Cruz, 
esquina com a Rua Ângelo Barletta.
Requerimento 042/2019 – Ao Prefeito, 
solicitando o patrolamento e cascalhamento da 
Estrada do Ubazinho e suas estradas vicinais. 
Reitera a Indicação 157/17, do vereador Edvar 
Miquelito; o Requerimento  137/17, dos 
vereadores Edeir Pacheco da Costa, Gilson 
Fazolla Filgueiras, Darci Pires da Silva e Joseli 
Anísio Pinto; e o requerimento 229/18, do 
vereador Jorge Custódio Gervásio. 
VEREADORES EDEIR PACHECO, JOSÉ 
ROBERTO FILGUEIRAS, LUIS CARLOS, 
RIBEIRO, GILSON FAZOLLA, DARCI 
PIRES E JANE LACERDA
Requerimento 040/2019 – Solicitando a 
Constituição de Comissão Especial para Estudo 
e Revisão do Regimento Interno da Câmara 
Municipal de Ubá, aprovado em dezembro de 
1993. 


