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 A  C o m i s s ã o  d e 
A g r i c u l t u r a ,  C o m é r c i o , 
Indústria e Meio Ambiente 
( C A C I M A )  d a  C â m a r a 
Municipal de Ubá (CMU) 
promoveu, no período de 3 a 8 de 
junho, palestras sobre o tema: 
“O descarte correto do óleo”, 
ministradas pelo vereador José 
Roberto Reis Filgueiras, presi-
dente desta comissão.
 Centenas de estudantes, 
professores, coordenadores e 
diretores das escolas públicas de 
Ubá acompanharam atentamen-
te as explanações, em alguns 
momentos no plenário do 
Legislativo e, em outros, na sede 
das instituições de ensino de 
Ubá.  Participaram da atividade, 
que celebrou a Semana do Meio 
Ambiente, as escolas: E.M. 

Deputado Filipe Balbi, E.M. Dr. 
José Campomizzi Filho, E.M. 
Antonina Gonçalves Coelho, 
E.E. Coronel Camilo Soares, 
E.E. Senador Levindo Coelho e 
E.E. Padre Joãozinho. 
 A Semana Nacional do 
Meio Ambiente foi instituída no 
Brasil pelo Decreto nº 86.028, de 
27 de maio de 1981, com o 
objetivo de complementar a 
celebração ao Dia do Meio 
Ambiente (ONU/1972), incluir a 
sociedade na discussão de pautas 
que tratem da preservação do 
patrimônio natural do nosso país 
e chamar a atenção de todos os 
governos e da população sobre a 
necess idade  de  implantar 
medidas emergenciais para 
prevenir a degradação ambien-
tal. 

Comissão celebra Semana do 
Meio Ambiente com palestras

COMISSÕES

A Bienal do Livro de Ubá 
realizada na Praça São Januário, 
no período de 23 a 25 de maio, 
trouxe o tema “Ler para sonhar e 
criar”. O presidente da Câmara 
Municipal,  vereador Jorge 
C u s t ó d i o  G e r v á s i o ,  e  o s 
vereadores Edeir Pacheco da 
Costa e Luís Carlos Teixeira 
Ribeiro, estavam presentes na 
abertura oficial, que contou com 
a apresentação do grupo juiz-
forano Lúdica Música.

A Câmara também foi 
parceira do evento. Os projetos e 
ações da CMU e da Escola do 
Legislativo foram apresentados 
em um estande pelos integrantes 
do Parlamento Jovem (PJ) e 
pelos vereadores da Câmara da 
Melhor Idade. Estavam expostos 
livros sobre Discriminação 
É t n i c o - R a c i a l  e  f o r a m 
apresentadas ilustrações a 
respeito da cultura indígena, 
cigana e africana, tema que está 
sendo trabalhado este ano pelos 
jovens parlamentares. 

P a r a  a  c o m u n i d a d e 
também foram apresentados, 
pelos vereadores da melhor 
idade, materiais sobre os direitos 
dos idosos, assunto este votado 
para  ser  o  pr imeiro  tema 
abordado no projeto Câmara da 
Melhor Idade.

A Bienal foi promovida 
pela Secretaria Municipal de 
Educação (SME) e nesta edição 
teve como inspiração os contos 
de fadas. O objetivo foi o de 
fomentar a leitura como um 
hábito na comunidade e a 
v a l o r i z a ç ã o  d o  l i v r o  n o 
imaginário popular. No Fórum 
Cultural, todos os visitantes 
puderam conferir a exposição 
permanente “Ziraldo, ao Mestre 
com Carinho - no traço de 85 
talentos cartunistas”, que teve 
como curador o cartunista Edra. 
Na praça estavam o palco 
Central, a Arena Infantil e os 
palcos: “E foram felizes para 
sempre...”, “Era uma Vez”, 
“Presença Vip” e o “Lounge do 
Escritor”.

O evento foi marcado por 
muita alegria, confraternização e 
muita emoção. Na abertura, o 
arte-educador Márcio Vesoli 
encantou os adultos e crianças 
com a magia do Chapeleiro em 
sua perna de pau. As jovens 

bai lar inas  de  Rose Si lva , 
também. Sandro Schiavon e 
Wagner Candian executaram o 
Hino Nacional, e o coral dos 
alunos da Escola Municipal 
Tânus  Féres  de  Andrade , 
acompanhados pela Tatiane 
Andrade e pelo maestro Wantuil 
Alexandre, cantaram o Hino de 
Ubá. O professor Marquinhos e a 
aluna Elaine, da Academia Arte e 
Dança, prestaram uma bela 
homenagem a Ary Barroso. Os 
demais dias tiveram várias 
apresentações simultâneas que 
encantaram a todos os que 
participaram desta edição da 
Bienal.

Foi realizado, ainda, pela 
SME, em parceria com a Câmara 

Municipal ,  o concurso de 
Desenho e Redação “Prêmio 
Professora Marlene Marques”, 
com o tema “E a ética, a moral e a 
cidadania viveram felizes para 
sempre”. Vinte e duas escolas de 
U b á ,  e n t r e  e l a s  c a t o r z e 
municipais, quatro estaduais e 
quatro particulares, participaram 
do concurso cultural. Ao todo, 
2 0 8  t r a b a l h o s  f o r a m 
a p r e s e n t a d o s ,  s e n d o  4 9 
desenhos, 47 paródias, 66 contos 
de fadas - desconstrução, 23 
cartas do leitor, 9 poemas e 11 
artigos de opinião. A premiação 
aconteceu no último dia da 
Bienal, no Palco Central, com a 
p r e s e n ç a  d e  Ve r e a d o r e s , 
Comissão Julgadora e Parceiros.

Câmara participa da Bienal do Livro de Ubá

Em Ubá, o óleo descartado pode ser entregue na sede da 
Reciclau (Associação dos Catadores de papel, papelão e 
material reciclável de Ubá), localizada na Rua Manoel 

Ferreira da Costa, 125, bairro San Rafael, de segunda a 
sexta-feira, em horário comercial. 

Contato: (32)99963-4437.
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Seminário Trilha da Saúde II -
UNOPAR

07/06/2019

 
Palestra: Política e Religião - 

Colégio Anglo
11/06/2019

Reunião sobre queimadas - 
MP, PM, BM, PMU, CMU 

26/06/2019
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Jovens parlamentares participam de oficinas 
sobre preconceito racial e diversidade cultural 

O dia 15 de junho marca o 
Dia Mundial de Conscientização 
da Violência contra a Pessoa Idosa, 
i n s t i t u í d o  e m  2 0 0 6  p e l a 
Organização das Nações Unidas 
(ONU) e pela Rede Internacional 
de Prevenção à Violência à Pessoa 
Idosa (INPES). Em alusão à data, 
durante o mês a Câmara Municipal 
de Ubá (CMU), por meio da Escola 
do Legislativo (EL) e do projeto 
Câmara da Melhor Idade, realizou 
atividades relacionadas ao tema e à 
defesa e promoção dos direitos da 
pessoa idosa.

Palestra
A “Violência contra o 

Idoso” foi assunto de palestra 
realizada no plenário da CMU em 5 
de junho. A explanação ficou a 
cargo da presidente do Conselho 
Municipal do Idoso, Marilda 
Aparecida Leôncio, que palestrou 
aos vereadores da Melhor Idade e 
convidados. 

S e g u n d o  M a r i l d a ,  o 
objetivo é sensibilizar a sociedade 
para o combate das diversas formas 
de violência cometida contra a 

pessoa com idade igual ou superior 
a 60 anos. “A violência contra o 
idoso é o ato, único e repetitivo, ou 
omissão, que ocorra em qualquer 
r e l a ç ã o  s u p o s t a m e n t e  d e 
confiança, e que cause dano ou 
incômodo à pessoa idosa. Existem 
vários tipos de violência: física, 
psicológica, sexual, financeira, 
n e g l i g ê n c i a ,  a b a n d o n o  e 
au toneg l igênc ia” ,  dec la rou 
Marilda.

A palestrante comentou 
também a importância do art. 2º  da 
Lei nº 4.741 de 1º de Outubro de 
2003, que diz: “O idoso goza de 
todos os direitos fundamentais 
inerentes à pessoa humana, sem 
prejuízo da proteção integral de 
que trata esta Lei, assegurando-lhe, 

por lei ou por outros meios, todas 
as oportunidades e facilidades, 
para preservação de sua saúde 
f í s i c a  e  m e n t a l  e  s e u 
a p e r f e i ç o a m e n t o  m o r a l , 
intelectual, espiritual e social, em 
c o n d i ç õ e s  d e  l i b e r d a d e  e 
dignidade.”

M a r i l d a  d e s t a c o u  a 
violência financeira ou econômica 
contra idosos.  “Consiste na 
exploração imprópria ou ilegal ou 
ao uso não consentido pela pessoa 
idosa de seus recursos financeiros e 
p a t r i m o n i a i s .  E  p o d e  s e r 
denunciado no “disque 100”, dos 
direitos humanos”, concluiu.

Mobilização social
Já no dia 15 de junho, os 

integrantes do projeto Câmara da 
Melhor Idade, acompanhados pelo 
v i ce -p re s iden te  da  CMU e 
presidente da Comissão do Idoso e 
da Escola do Legislativo, vereador 
José Roberto Reis Filgueiras, 
realizaram ação conscientizadora 
no Calçadão Deputado Ibrahim 
Jacob (Rua São José).

No estande,  materiais 
informativos sobre os direitos da 
pessoa idosa foram expostos. 
Idosos que por ali passavam 
receberam orientações e puderam 
apresentar suas demandas, em 
âmbito municipal, que serão 
convertidas pela Comissão em 
proposições ao Poder Executivo.

PROJETOS INSTITUCIONAIS

Preconceito Racial
 A Escola do Legislativo 
(EL) da Câmara Municipal de 
Ubá (CMU) recebeu em 24 de 
maio a coordenadora de Forma-
ção da Associação de Combate à 
Discriminação Racial Solano Trin-
dade (AST), Maria Célia de Oli-
veira para oficina com o tema “Pre-
conceito Racial”. O evento foi 
destinado aos integrantes do Par-
lamento Jovem (PJ) de Ubá.
 Neste ano, o tema a ser 
trabalhado pelo Parlamento 
Jovem de todo o Estado é “Discri-
minação Étnico-Racial” e os mem-
bros do PJ/Ubá conheceram a 
história da AST, entidade ubaen-
se, declarada de utilidade pública 
municipal e estadual, fundada em 
18 de março de 2005. Sua finali-
dade é exercer atividades de edu-
cação de base, promoção das pes-
soas, grupos e comunidades afro-
descendentes e minorias, na luta 
contra qualquer tipo de discrimi-
nação, visando sempre a promo-
ção social.  
 Sob a presidência de José 
Felício de Oliveira, em sua sede 
são realizados atendimentos por 
meio do centro de convivência, 
além de oficinas de violão, flauta, 
canto, arte e artesanato, aulas de 
zumba, cursos de formação, reu-
niões com as famílias, atendimen-
tos em parceria com o Banco de 
Alimentos Municipal, e doações 
de cestas de alimentos em parceria 
com outras entidades.  A AST par-
ticipa de vários conselhos munici-
pais e também é parceira da Câma-
ra para a realização da solenidade 
em comemoração ao Dia Munici-
pal da Consciência Racial. 
 Durante a oficina, os parti-
cipantes conversaram sobre os 
tipos de preconceito racial, como 
identificá-lo, o que é apropriação 
cultural e as datas importantes de 
comemorações relacionadas à 
cultura negra. Além disso, Célia 
destacou a importância das cotas 
raciais nas universidades e 
comentou sobre a legislação para 
o crime de racismo: como surgiu e 
suas penalidades.
 P a r a  S a r a  I s a b e l l e 
Olympio Soares, integrante do 

Parlamento Jovem Ubá, a maioria 
das ações discriminatórias tem 
como base aparências e comporta-
mentos padronizados, tendo como 
referencial ou centro os europeus 
(o chamado eurocentrismo). Ela 
cita também do Colorismo (discri-
minação com base na cor da pele), 
enfatiza que o preconceito tem 
formas que vão muito além desta 
cor, apesar de ser a mais frequen-
te, e que o que determina a raça do 
indivíduo é a sua origem, sua 
etnia, não apenas seu fenótipo. 
 Após a leitura de "Racis-
mo Recreativo", de Adilson More-
ira, a jovem parlamentar Sthe-
fanny Coutinho destaca que às 
vezes não sabemos identificar o 
preconceito, principalmente quan-
do está disfarçado em tons de 
humor. “Levamos tanto 'na brin-
cadeira' que acabamos não perce-
bendo o desconforto causado aos 
afetados”, comenta a estudante. 
“Já o livro 'Lugar de Fala', da auto-
ra Djamila Ribeiro, ressalta a 
importância de manifestarmos 
nossas opiniões e pontos de vista, 
enquanto povo negro e enquanto 
cidadão também. Ambas as bibli-
ografias tratam da importância de 
se respeitar a diversidade cultural 
presente no mundo, o que inclusi-
ve estamos aprendemos muito 
com o Parlamento Jovem”, con-
clui.

Diversidade cultural
 Já no dia 15 de junho, o 
Parlamento Jovem de Ubá partici-
pou da oficina externa “Conhe-
cendo a diversidade cultural” rea-
lizada no Ginásio São José e con-
tou com a participação do Conga-
do Nossa Senhora do Rosário e o 
Grupo de Capoeira Senzala, do 
mestre Tarcísio. Eles foram acom-
panhados pelo presidente da 
Câmara Municipal de Ubá, verea-
dor Jorge Custódio Gervásio e 
pelo vereador José Roberto Reis 
Filgueiras (presidente da Escola 
do Legislativo). 
 A Sociedade Ubaense de 
Congados Nossa Senhora do Rosá-
rio é uma sociedade civil, fundada 
em 07 de outubro de 1975, com as 
seguintes finalidades: cultuar 

entre seus associados a devoção à 
Nossa Senhora do Rosário, São 
Benedito e Santa Efigênia; pro-
mover por todos os meios ao seu 
alcance a realização dos festejos 
de Nossa Senhora do Rosário; 
difundir a cultura afro-brasileira 
com sua história e costumes, medi-
ante participações em programas 
folclóricos e culturais; desenvol-
ver campanhas de assistência soci-
al à população carente residente 
nas imediações de sua sede admi-
n i s t r a t i v a  ( b a i r r o  d a 
Luz/Agroceres). 
 Desde 2006, a Banda de 
Congada de Ubá, da Sociedade 
Ubaense de Congados Nossa 
Senhora do Rosário, foi reconhe-
cida como "Patrimônio Imaterial 
do Município de Ubá", registro 
concedido pela sua importância 
para a cultura local, e asseguran-
do-lhe a proteção especial, o 
incentivo e o apoio por parte do 
Poder Público. 
 Já o Centro Cultura Senza-
la de Capoeira existe em Ubá há 
25 anos e conta com projeto con-
templado pela Lei Municipal de 
Incentivo à Cultura. São promovi-
dos cursos, oficinas, palestras, 
rodas, batizados e graduação, adul-
to e infantil. 

PJ Minas-Ubá
 O Parlamento Jovem é um 
projeto de formação política desti-
nado aos estudantes do ensino 
médio, desenvolvido em parceria 
com a Assembleia Legislativa de 

Minas Gerais. Tem como objeti-
vos estimular a formação política 
e cidadã, a importância da partici-
pação popular no Parlamento; 
levar os jovens a se interessarem 
pela agenda sociopolítica do muni-
cípio e pelo exercício da participa-
ção democrática na discussão e 
decisão de questões relevantes 
para a comunidade; e propiciar 
espaço para vivência em situações 
de estudos e pesquisas, debates, 
negociações e escolhas, vivenci-
ando a cidadania.
 Este é o terceiro ano em 
que a Câmara Municipal de Ubá 
participa do projeto. A cada ano, 
um tema de relevância social e do 
interesse dos jovens é trabalhado 
por meio de diversas atividades de 
estudo, debates e deliberação. Em 
2019, a 16ª edição do Parlamento 
Jovem tem três subtemas: Desi-
gualdades socioeconômicas; Vio-
lências por motivo étnico-racial; e 
Direito às identidades e à diversi-
dade cultural.
 As escolas estaduais parti-
cipantes são: E.E. São José, E.E 
Raul Soares, E.E. Governador 
Valadares, E.E. Padre Joãozinho, 
E.E. Eunice Weaver, E.E. Dr. 
Levindo Coelho, E.E. Deputado 
Carlos Peixoto e E.E. Senador 
Levindo Coelho. Os estudantes 
participam das etapas municipal, 
regional e estadual ao longo do 
ano. O documento, resultante da 
plenária final, é enviado à Comis-
são de Participação Popular, que 
pode dar encaminhamentos às 
sugestões.
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EVENTOS INSTITUCIONAIS

“A esperança de Ubá está nas serras”: 
Legislativo promove 2º Seminário sobre a Revisão do Plano Diretor  

 
A Câmara Municipal de Ubá (CMU) 
realizou em 18 de junho o segundo 
seminário sobre a revisão do Plano 
Diretor. Os temas abordados pelos 
professores da Universidade Federal 
de Viçosa foram “Meio Ambiente e 
Clima Urbano”, a cargo de Antônio 
Cléber Gonçalves Tibiriçá, e “APA e 
seu Papel na Conservação para o 
Município”, palestra proferida por 
Gumercindo de Souza  Lima.
 A mesa foi composta pelo 
presidente da CMU, vereador Jorge 
Custodio Gervásio, pelo vice-
presidente, vereador José Roberto 
Reis Filgueiras, e pelos vereadores 
Antero Gomes de Aguiar, Gilson 
Fazolla Filgueiras e Jane Cristina 
Lacerda Pinto, além dos palestran-
tes.

APA e seu papel na Conser-
vação para o Município

 A importância da implanta-
ção da área de proteção ambiental 
para Ubá foi um dos principais pon-
tos da fala do doutor em Ciências 
Florestais, Gumercindo de Souza 
Lima. Segundo ele, a cobertura flo-
restal de Ubá é muito pequena, uma 
das menores da região, e talvez esta 
seja uma das explicações para a 
escassez hídrica local. “Além da 
cidade não ter rios volumosos com 
grande vazão hídrica, houve exces-
sivo desmatamento no passado”, 
afirmou.
 Gumercindo chamou a aten-
ção dos presentes para o momento 
decisivo que Ubá vive em relação ao 
futuro. “A vegetação e as reservas 
florestais daqui estão nas serras. A 
esperança está lá, nas florestas que 
vão garantir a recarga hídrica. Então 
é preciso proteger, investir na con-
servação, na recuperação e restaura-
ção destas áreas para que a cidade 
não tenha mais problemas futuros de 
escassez de água”.  
 Além disso, Gumercindo 
tratou sobre o ICMS Ecológico, um 
mecanismo tributário que possibilita 
aos municípios acesso a parcelas 
maiores que aquelas às quais já têm 
direito, dos recursos financeiros 
arrecadados pelos Estados através 
do Imposto sobre Circulação de 
Mercadorias e Serviços, mediante o 
atendimento de determinados crité-

rios ambientais estabelecidos em 
leis estaduais. “Ubá não recebe o 
ICMS ecológico. Embora o municí-
pio tenha dois parques e uma Área 
de Proteção Ambiental (APA), a de 
Miragaia, como não tem um proces-
so de gestão implementado e não é 
reconhecido e registrado no Cadas-
tro Nacional de Unidade de Conser-
vação, a cidade deixa de arrecadar. 
Vale ressaltar que municípios muito 
menores, como Araponga, por exem-
plo, recebem R$700 mil por ano, e 
no caso de Ubá este recurso poderia 
ser investido na proteção ambien-
tal”, comentou.
 Por fim, Gumercindo expla-
nou também sobre o Fundo Nacional 
da Mata Atlântica. “É um fundo 
bilionário para distribuir aos muni-
cípios que querem recuperar e con-
servar a mata atlântica, mas só 
podem participar se cumprirem 
alguns requisitos e Ubá ainda não 
está apta a pleitear este recurso. Não 
basta ter projeto, é preciso ter instru-
mentos para apresentá-lo”, conclu-
iu. 

Meio Ambiente e 
Clima Urbano

 A segunda palestra foi 
“Meio Ambiente e Clima Urbano”, 
ministrada pelo ubaense, doutor em 
Engenharia, Antônio Cléber Gon-
çalves Tibiriçá. “O calor está se agra-
vando e a cidade que não se preocu-
par em resolver a questão de concen-
tração de pessoas, de parcelamento 
do solo, incorporando nesse parcela-
mento e uso questões atreladas a 
aspectos ambientais, dentro da área 
urbanizada, vai ter muitas dificulda-
des para solucionar o problema tér-
mico”, disse o professor.
 Tibiriçá comentou algumas 
preocupações que teve ao ler o plano 
diretor de Ubá. “É importante que 
nós saibamos que em qualquer pro-
cesso de gestão temos três níveis de 
tratamento das questões: o nível 
estratégico, o tático e o operacional. 
O estratégico é este que o Plano Dire-
tor contempla, estabelecendo políti-
ca e diretrizes. 

Condições meteorológicas 
 O palestrante demonstrou, 
por meio de levantamentos, as con-

dições meteorológicas da nossa 
cidade. “É preciso pensar como redu-
zir edificações que causam descon-
forto e o plano diretor pode contribu-
ir oferecendo diretrizes. Na minha 
leitura do atual plano diretor, este 
ponto precisaria ser mais trabalhado, 
pois o Estatuto da Cidade orienta 
que uso e ocupação do solo, valores 
dos parâmetros urbanísticos, já cons-
tem no plano diretor”, explicou.

Ocupação do solo além do períme-
tro urbano

 Outra preocupação é a ocu-
pação do solo fora do perímetro urba-
no. “Existe no plano diretor, na zona 
rural, uma previsão de zonas para 
chacreamento. Contudo, todo espa-
ço não urbano, que não venha a ser 
ocupado com finalidade agrícola, 
silvícola e pastoril, deve ser tratado 
igualmente como área de perímetro 
urbano”, pontuou.

Temperatura
 O palestrante apresentou a 
análise de 30 anos sobre a tempera-
tura em Ubá. “Se falarmos em 1930, 
por exemplo, a temperatura não 
variou mais do que 1 grau na média 
até a data de hoje, mas as oscilações 
estão cada vez mais intensas. As 
máximas se elevando, as mínimas 
ficando menores, e isso repercute na 
saúde das pessoas. Precisamos tratar 
do meio ambiente e das nossas edifi-
cações, que devem ser construídas 
de forma a reduzir essas oscilações 
de exterior para interior”.
 Ainda conforme o profes-
sor, medidas alternativas e sustentá-
veis precisam ser tomadas. Energia 
solar é uma delas e não consta no 
atual Plano Diretor de Ubá. “Deve-
se, também, plantar vegetação nas 
próprias edificações para amenizar a 
temperatura. Uma alternativa é a 
criação de lei incentivando a imple-
mentação de paredes verdes, inclusi-
ve em prédios, oferecendo o abati-
mento nos impostos”.

Parcelamento do solo
 Tibiriçá ressaltou em sua 
palestra que as ruas estreitas da cida-
de são um problema. “O ideal é que 
as ruas sejam mais largas, com 18 

metros, diferente de Ubá onde hoje 
as ruas mais largas medem 12 
metros. Quando se cria loteamento, 
por exemplo, um empreendedor 
quer o mínimo possível de rua, e 
quem arca com este ônus é a popula-
ção, e paga caro. Lamento dizer que 
esta situação vai se agravar se nada 
for feito pelo município”, declarou. 
Macrozoneamento
 O palestrante também suge-
riu algumas alterações no texto do 
Plano Diretor na parte que trata do 
macrozoneamento. “Diferente do 
plano diretor de 2008, este atual 
divide o nosso território em zona 
rural e zona urbana, deixando de 
incluir a zona mista, presente no 
anterior. Além disso, quando se men-
ciona que o macrozoneamento rural 
será apresentado oportunamente 
(pela lei de revisão complementar da 
Lei n° 123/2010, que instituiu nor-
mas de parcelamento do solo para o 
Município de Ubá, e da Lei nº 
30/1995, de Uso e Ocupação do 
Solo) no prazo de 2 anos, está se 
transferindo um tema típico do 
Plano Diretor para uma lei posterior. 
 Tibiriçá comentou que o 
texto do plano diretor, que versa 
sobre macrozoneamento urbano, em 
seu artigo 13, diz que a ocupação e 
uso do solo na zona urbana de Ubá 
ficam estabelecidos pela delimita-
ção de zonas, considerando-se a 
disponibilidade de infraestrutura e a 
capacidade de adensamento e grau 
de incômodo e poluição ao ambiente 
urbano. Para ele, este “adensamen-
to” deve estar especificado, em quan-
tos habitantes por hectare. “Trata-se 
de um aspecto importante a ser con-
siderado, e não consta no plano pro-
posto”, enfatizou.

Parâmetros urbanísticos
 “Não vi no plano diretor 
algo fundamental, e que está atrela-
do ao número máximo de pavimen-
tos: o coeficiente de aproveitamen-
to, associado com a quantidade de 
área por pavimento, somada do pri-
meiro até o ultimo piso, dividido 
pela área do terreno. Isto é muito 
importante e deixo de sugestão”, 
concluiu o professor Tibiriçá.  

 Os vereadores da Câmara 
Municipal de Ubá (CMU) aprova-
ram durante a reunião ordinária de 
10 de junho dois projetos de 
resoluções  regulamentando 
setores que já funcionavam na 
instituição, mas precisavam ser 
reestruturados. A Resolução nº 
0 4 / 2 0 1 9  c r i a  a  E s c o l a  d o 
Legislativo da Câmara Municipal 
de Ubá, e a de nº 05/2019 cria a 
sala de inclusão digital “Missioná-
ria Wanda Smatavicius da Silva” 
dentro da estrutura do Centro de 
Atenção ao Cidadão (CAC).

Escola do Legislativo
 A Escola do Legislativo 
pretende elevar a qualidade e 
aperfeiçoar os trabalhos parla-
mentares  desenvolvidos na 
Câmara.  O intercâmbio com 
diversos governos municipais e 
estaduais, e com instituições 
regulares de ensino, estimula o 
debate, onde doutrinas e opiniões 
são confrontadas, e as melhores 
propostas são assimiladas. O 
espelho para a realização deste 
projeto é a Escola do Legislativo 
da Assembleia de Minas Gerais, 
com estrutura semelhante, desde 
1993, e resultados extremamente 
positivos.
 Em linhas gerais, suas 
finalidades são: qualificar e 
oferecer suporte técnico aos 
parlamentares e servidores da 

CMU nas atividades do Poder 
Legislativo; estimular a pesquisa 
técnico-acadêmica voltada ao 
legislativo; planejar e organizar 
eventos sobre temas de relevância 
social, para a educação política e 
cidadã, aprimorando a prática 
legislativa e aproximando a 
sociedade do parlamento munici-
pal.  Além disso, manter ativida-
des de cooperação e intercâmbio 
com o Poder Legislativo em seus 
diversos níveis no Brasil, e com 
instituições de ensino e de pesqui-
sa, escolas e universidades, 
propiciando, entre outras ativida-
des conjuntas, a participação de 
parlamentares e servidores em 
treinamentos à distância. 
 A Escola do Legislativo 

tem autonomia organizativa, 
pedagógica e didática no planeja-
mento, na execução e na avaliação 
de seus programas e atividades.

Sala de Inclusão Digital
 Com a função de atender a 
Escola do Legislativo e o Centro 
de Atenção do Cidadão (CAC), a 
Sala de Inclusão Digital da CMU 
possui sete computadores conten-
do programas básicos de informá-
tica e acesso à internet. Localizado 
na sede da Câmara, o ambiente 
climatizado, de 20 m², conta ainda 
com equipamentos audiovisuais 
para dar suporte a aulas e treina-
mentos lá ministrados.
 A homenageada: Wanda 
Smatavicius, ou Irmã Wanda, 

como era conhecida, atuava na 
igreja Quarta Assembleia de Deus 
e dedicou grande parte de sua vida 
à assistência social e ações inclusi-
vas junto aos fiéis, coordenando 
uma equipe que fazia levantamen-
tos das demandas das famílias 
mais necessitadas, para as quais 
buscavam doações.
  P r e o c u p a v a - s e  c o m 
aqueles que vivem nas ruas da 
cidade: preparou muitos “sopões” 
que ajudaram a saciar a fome de 
inúmeras pessoas. Destinava 
atenção também especial aos 
pacientes que realizavam trata-
mento contra o câncer em Muriaé 
e moravam na zona rural, receben-
do-os em sua residência e disponi-
bilizando banho e comida.

Legislativo regulamenta setores internos

TRANSPARÊNCIA

Balanço Contábil parcial de 2019 - despesas de maio

Os palestrantes Antônio C. G. Tibiriçá e Gumercindo de Souza Lima

Elemento Descrição da Despesa Valor

331901103.00.00.00 Vencimentos Pessoal Efetivo 82.086,48

331901105.00.00.00 Vencimentos Pessoal Comissionado 80.807,62

331901106.00.00.00 Subsidio vereadores 79.950,60
331901303.00.00.00 Contribuição Patronal INSS 25.147,61

331911302.00.00.00 Contribuição patronal Ubaprev 41.763,37

333901401.00.00.00 Diária de Vereadores CMU 2.448,61

333901405.00.00.00 Diárias demais servidores CMU 2.043,97
333903001.00.00.00 Combustiveis Automotivos 3.230,72

333903004.00.00.00 Gás engarrafado 70,00
333903007.00.00.00 Generos Alimenticios 1.073,91

333903015.00.00.00 Material para Festividades e Homenagens 1.130,00
333903016.00.00.00 Material de Expediente 2.466,00

333903017.00.00.00 Material de Processamento deDados 0,00
333903021.00.00.00 Material de Copa e Cozinha 0,00

333903022.00.00.00 Material de Limpeza e Produção de Higienização 635,75
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 Audio, Video e Foto 78,00

333903037.00.00.00 Material Para Manutenção de Veiculos 1.107,20
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 Sofware de Base 0,00
333903099.00.00.00 Outros Materiais de Consumo 0,00

333903033.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 0,00
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 Peródicos 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

333903905.00.00.00 Serviços Téc prof - Restos - vanderlei - EG 438/2018 900,00

333903910.00.00.00 Locação de Imóveis 0,00

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

333903912.00.00.00 Locação deMáquinas e Equipamentos 494,27
333903912.00.00.00 Locação Maq Equi - Restos - Gard  - EG 379/2018 1.334,90

Balanço Contábil Despesas  de  maio de 2019

Elemento Descrição da Despesa Valor

333903914.00.00.00 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis 0,00
333903915.00.00.00 Manutenção e Cons Máq Equip - Restos  EG 408/2018 395,00

333903916.00.00.00 Manutenção e Conservação de Veículos 1.373,77

333903917.00.00.00 Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Outras 0,00
333903919.00.00.00 Exposições, Congressos e Conferências 2.200,00

333903920.00.00.00 Festividades e Homenagens 810,00

333903929.00.00.00 Energia Elétrica 4.513,79
333903930.00.00.00 Serviçõs de àgua e esgoto 570,91

333903933.00.00.00 Serviços de Comunicação em Geral 0,00

333903933.00.00.00 Serviços de Correios - Restos - Correios  EG 401/2018 2.323,32

333903934.00.00.00 Serviço de Seleção e Treinamento 0,00

333903943.00.00.00 Serviços de Telecomunicações 0,00
333903943.00.00.00 Serviços de Telec - Restos  - Ubaconec EG 248/2018 961,77

333903943.00.00.00 Serviços de Telefone - Restos  - Telemar EG 97/2018 0,00

333903944.00.00.00 Serviços de Audio Video e Foto 30,00

333903944.00.00.00 Serviços de Audio Video e Foto - Restos - TDshost  EG 124/2018 0,00

333903948.00.00.00 Servições Gráficos 1.950,00

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

333903953.00.00.00 Seguros em Geral 57,29

333903963.00.00.00 Hospedagens 119,00

333903965.00.00.00 Servições de Cópias e Reprodução de Documentos 0,00
333903968.00.00.00 Servições dePublicidades e Propagandas 0,00

333903968.00.00.00 Servições publ e propag - Restos - Viçosa EG 69/2018 0,00

333903999.00.00.00 Outros Serviçps de Terceiros Pessoa Juridica 0,00

333903999.00.00.00 Outros Servi pj - Restos - LK EG 377/2018 23.224,30

333903999.00.00.00 Outros Servi pj - Restos - Seven - EG 299/2018 5.701,67

333904600.00.00.00 Auxilio Alimentação 9.627,36
333904700.00.00.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 12,35

333904900.00.00.00 Auxilio Transporte 3.332,46

344905206.00.00.00 Aparelhos e Utensilios Domesticos 0,00

344905217.00.00.00 Equipamentos para Audio Video 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

344905224.00.00.00 Mobiliario em geral 4.165,00
344905227.00.00.00 Veículos Diversos 0,00

Total Total do mês 394.827,00

Balanço Contábil Despesas  de  maio de 2019
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rapidez no atendimento aos pedidos de 
transporte de enfermos feitos pelo moradores 
dos distritos de Ubari e Miragaia pois, devido à 
constante falta de médicos nos postos de saúde 
locais, muitos deles quando se encontram em 
situação de urgência e emergência precisam se 
deslocar para serem atendidos em Ubá e nem 
todos têm condições de fazê-lo por conta 
própria.
V E R E A D O R  J O S É  R O B E R T O 
FILGUEIRAS
Moção de Aplausos e Congratulações 
026/2019 aos alunos e professoras vencedores 
do II Concurso de Redação “Prêmio Professora 
Marlene Marques”
VEREADORA ROSÂNGELA ALFENAS 
Moção de Pesar 022/2019 – Pelo falecimento 
do Sr. Silvio Gravina, ocorrido no dia 21 de 
maio passado.
VEREADORES EDEIR PACHECO E 
GILSON FAZOLLA
Indicação 184/2019 – Ao Prefeito, solicitando 
a colocação de quebra-molas na avenida 
Juscelino Kubitschek, próximo ao nº 1365.
Indicação 185/2019 – Ao Prefeito, solicitando 
a construção de bueiros e calçamento no final 
da Rua Major Tito César, ao lado da antiga 
linha férrea, bairro Bom Pastor.

Proposições de 03 de Junho de 2019
VEREADOR ANTERO GOMES
Indicação 194/2019 – Ao Prefeito, solicitando 
análise da possibilidade de demarcação de 
vagas destinadas à deficientes físicos próximo 
às lojas que vendem materiais cirúrgicos e 
hospitalares.
Indicação 195/2019 – Ao Prefeito, solicitando 
uma operação tapa-buracos em todas as ruas do 
bairro São Domingos.
Requerimento 078/2019 - Ao Prefeito, 
solicitando o asfaltamento de um trecho de 
aproximadamente 70,0 metros existente na rua 
Lilina Rinaldi, bairro Primavera. Reitera a 
Indicação nº 430/2017, de mesma autoria.
Requerimento 079/2019 - Ao Prefeito, 
solicitando o asfaltamento da rua Roberta de 
Oliveira, bairro Primavera. Reitera a Indicação 
nº 429/2017, de mesma autoria.
VEREADOR PASTOR DARCI PIRES 
Indicação 190/2019 – Ao Prefeito, solicitando 
notificação do proprietário de um lote vazio 
localizado em frente ao nº 50, da rua Gonçalves 
Dias, bairro Mateus Schettino, para que 
providencie a capina, limpeza e eliminação de 
focos de dengue de sua propriedade.
Moção de congratulações e aplausos 027/2019 
– Ao Sr. Joaquim Antônio dos Santos.
VEREADOR EDEIR PACHECO 
Moção de congratulações e aplausos 028/2019 
– À Anabelly Gregório.
Moção de congratulações e aplausos 029/2019 
– Ao Gustavo Reginaldo Guim.
Moção de congratulações e aplausos 030/2019 
– À Ana Clara de Paula Rosa.
Moção de congratulações e aplausos 031/2019 
– Ao Davi Candian Lopes.
Moção de congratulações e aplausos 032/2019 
– Ao Felipe Anderson Santos Cruz.
Moção de congratulações e aplausos 033/2019 
– Ao Henrique Bodstein Pereira. 
Moção de congratulações e aplausos 034/2019 
– Ao Ítalo da Silva Oliveira.
Moção de congratulações e aplausos 035/2019 
– À Jamily Feital dos Santos.
Moção de congratulações e aplausos 036/2019 
– Ao Arthur Coelho Singulani Moreira.
Moção de congratulações e aplausos 037/2019 
– À Sarah Alves da Costa.
Moção de congratulações e aplausos 038/2019 
– À Bruna Silva Souza.
Moção de congratulações e aplausos 039/2019 
– Ao Gabriel Marques Santana.
Moção de congratulações e aplausos 040/2019 
– Ao Victor Teixeira da Silva Ferreira.
Moção de congratulações e aplausos 041/2019 
– À Isadora Cristina Souza Lopes.
Moção de congratulações e aplausos 042/2019 
– À Juliana de Souza Martins.
Moção de congratulações e aplausos 043/2019 
– Ao Washington Luiz Soares Junior.
Moção de congratulações e aplausos 044/2019 
– Ao Josimar dos Reis Pereira.
Moção de congratulações e aplausos 045/2019 
– À Lúcia Margarida de Sousa.
Moção de congratulações e aplausos 046/2019 
– À Ana Paula Delazari Silva.
Moção de congratulações e aplausos 047/2019 
– À Francialene Arcanjo Teixeira.
Moção de congratulações e aplausos 048/2019 

– Ao Leonardo Speridião M. Cruz.
Moção de congratulações e aplausos 049/2019 
– Ao José Montanha Santos.
Moção de congratulações e aplausos 050/2019 
– À Laura Helena Durso.
Moção de congratulações e aplausos 051/2019 
– Ao Ackson Weslley Camilo de Matos.
VEREADOR GILSON FAZOLLA
Indicação 196/2019 – Ao Prefeito, solicitando 
a retirada de uma kombi abandonada na 
avenida Viçosa, em frente ao nº 170, bairro 
Rosa de Toledo.
Requerimento 080/2019 – Ao Prefeito, 
solicitando o asfaltamento da rua São Salvador, 
bairro Primavera. Reitera a Indicação nº 
553/2017, de autoria do vereador Antero 
Gomes de Aguiar.
V E R E A D O R  J O S É  R O B E R T O 
FILGUEIRAS
Indicação 191/2019 – Ao Prefeito, solicitando 
a construção de um bueiro próximo ao nº 415 
da rua João Schiavon, bairro Schiavon.
Indicação 192/2019 – Ao Prefeito, solicitando 
o desentupimento de um bueiro existente no 
cruzamento entre as ruas José Campomizzi 
Filho e Maria das Dores dos Santos, bairro 
Altair Rocha.
Indicação 193/2019 – Ao Prefeito, solicitando 
que realize a desobstrução do córrego que 
passa próximo à rua Anísia Anézia da Rocha, 
bairro dos Vaz.
Requerimento 077/2019 – Ao Prefeito, 
solicitando a poda das árvores da avenida João 
Schiavon, bairro Schiavon, apedido dos 
moradores. Reitera a Indicação nº 311/2017, de 
mesma autoria.
VEREADOR LUIS CARLOS RIBEIRO
Indicação 187/2019 – Ao Prefeito, solicitando 
o reparo do guarda-corpo da ponte da rua 
Alberto Rodrigues Baião, bairro São João.
Indicação 189/2019 – Ao Prefeito, solicitando 
o calçamento da rua Waldemiro Clímaco 
Guimarães, bairro Louriçal.
VEREADORES EDEIR PACHECO E 
GILSON FAZOLLA 
Indicação 197/2019 – Ao Prefeito, solicitando 
a colocação de um quebra-molas em frente ao 
nº 543 da rua Mauri Martins de Oliveira, bairro 
Santa Bernadete.
Requerimento 081/2019 – Ao Prefeito, 
solicitando a construção de bueiros na rua 
Francisco Teixeira de Abreu, próximos ao nº 
1515, bairro Palmeiras. Reitera a Indicação nº 
458/17 e Requerimento nº 277/2017, de mesma 
autorias.
V E R E A D O R E S  J O S É  R O B E RT O 
FILGUEIRAS E LUIS CARLOS RIBEIRO
Indicação 188/2019 – Ao Prefeito, solicitando 
uma operação tapa-buracos em toda extensão 
da avenida Juscelino Kubitscheck.

Proposições de 10 de Junho de 2019
VEREADOR ALEXANDRE MENDES 
Moção de Congratulações e Aplausos 
052/2019 – Aos servidores da Seção de 
Pavimentação Asfáltica da Secretaria de Obras 
da Prefeitura Municipal.
VEREADOR ANTERO GOMES 
Indicação 201/2019 – Ao Prefeito, solicitando 
a limpeza e capina da rua Leopoldina, que liga 
o bairro Schiavon ao morro do Querosene.
Indicação 202/2019 – Ao Prefeito, solicitando 
a limpeza do córrego que passa entre as 
avenidas dos Franciscanos e dos Andradas.
Indicação 203/2019 - Ao Prefeito, solicitando o 
asfaltamento da rua Antônio de Lucca, bairro 
Universitário.
I n d i c a ç ã o  2 0 5 / 2 0 1 9  -  A o  P r e f e i t o , 
encaminhando Anteprojeto de Lei que Proíbe a 
remoção de veículos multados nas vias do 
município de Ubá e dá outras providências.
VEREADOR PASTOR DARCI PIRES 
Indicação 200/2019 – Ao Prefeito, solicitando 
a retirada da bomba de irrigação da Praça São 
Januário, que já não se faz necessária, e das 
bombas do chafariz da Praça Guido Marlière, 
que estão sob o solo e podem se deteriorar pela 
falta de uso.
Indicação 204/2019 – À divisão de Trânsito da 
Secretaria de Ambiente e Mobilidade Urbana, 
solicitando que substitua a placa “Dê a 
Preferência” na calçada da Tornessol  
Ferragens por  pintura de “PARE” na pista da 
Rua José Gomes Braga, entroncamento com a 
Rua Antenor Machado/Av. Olegário Maciel.
VEREADORA JANE LACERDA
Indicação 199/2019 – Ao prefeito, solicitando a 
capina e patrolamento na estrada do Córrego do 
Trabalho (Campo do Azulão).

VEREADOR JORGE GERVASIO
Indicação 198/2019 – Ao Prefeito, solicitando 
a construção de 02 quebra-molas na rua 
Clacides Soares de Souza Lima, bairro 
Antonina Coelho, a pedido da suplente de 
vereador, Soninha da Policlínica.
V E R E A D O R  J O S É  R O B E R T O 
FILGUEIRAS
Representação 027/2019 – À gerencia da 
Copasa, solicitando fechamento de buraco na 
Rua Amadeu José Schiavon, nº100, bairro 
Schiavon, aberto há mais de 20 dias.
Representação 028/2019 – À gerencia da 
Copasa, solicitando fechamento de buraco na 
Rua Cândido Martins e Oliveira, bairro Santa 
Bernadete, aberto há mais de 15 dias.
Representação 029/2019 – À gerencia da 
Copasa, solicitando conserto URGENTE de 
afundamento da pavimentação, após obra da 
Copasa , na Rua Manoel Emídio da Costa, 
bairro São José, em frente ao nº 142.

Proposições de 17 de Junho de 2019
VEREADOR ALEXANDRE MENDES 
Indicação 2017/2019 – Ao Prefeito, solicitando 
a recomposição do calçamento de pedra da rua 
Joao Peron Filho, bairro Agroceres, em frente 
ao “Zé Tábua”.
Representação 032/2019 – À ECP Engenharia, 
solicitando a colocação de contêineres ou 
tambores de lixo nas ruas da Colônia Padre 
Damião, Povoado São Domingos e Povoado 
Boa Vista.
VEREADOR ANTERO GOMES 
Indicação 210/2019 – Ao Prefeito, solicitando 
o calçamento da avenida Senador Levindo 
Coelho, do trecho que vai da avenida Alvaro 
B i g o n h a  a t é  o  C u r u m i m  I I ,  b a i r r o 
Universitário.
Indicação 211/2019 – Ao Prefeito, solicitando 
o asfaltamento da Rua Edson Marcílio, bairro 
Universitário.
Requerimento 085/2019 - Ao Prefeito, 
solicitando o asfaltamento da Rua Joaquim 
Tavares, bairro Universitário. Reitera a 
Indicação nº 042/2017, de mesma autoria.
VEREADOR EDEIR PACHECO 
Representação 033/2019 – Sr. Everton Pinto 
Gonçalves, mobilizador da FAEMG-Senar-
MG, convidando-o para discorrer sobre a 
parceria do Sindicato dos Produtores Rurais 
com o SENAR e o que ela pode oferecer aos 
produtores.
VEREADOR GILSON FAZOLLA 
Indicação 206/2019 – Ao prefeito, solicitando a 
limpeza e capina da rua Joaquim Teixeira da 
Rocha, bairro Agroceres.
Representação 030/2019 – À Copasa, 
solicitando recomposição da pavimentação de 
pedra e asfalto em buracos decorrentes de obra 
realizada pela Companhia no início da rua 
Gonçalves Dias, bairro Mateus Schettino.
Representação 031/2019 – À Copasa, 
solicitando recomposição da pavimentação 
asfáltica em buracos decorrentes de obra 
realizada pela Companhia na rua José Augusto 
Marcos, bairro Mangueira Rural.
VEREADOR JORGE GERVASIO
Moção de Congratulações e Aplausos 
053/2019 – Aos CRAS e Centros de 
Convivência do município pela organização 
das festas juninas/julinas.
V E R E A D O R  J O S É  R O B E R T O 
FILGUEIRAS
Requerimento 082/2019 – Ao prefeito, 
solicitando estudos técnicos e construção de 
uma quadra poliesportiva no bairro Agroceres. 
Reitera a Indicação nº 240/2018 do vereador 
Antero Gomes de Aguiar.
Requerimento 084/2019 – Ao prefeito, 
solicitando o desentupimento de bueiro na Rua 
Zoralindo Villela Eiras (Alameda do Zoralino), 
ao lado do nº 127, bairro Caxangá. Reitera a 
Indicação 094/2018, de mesma autoria.
VEREADORES EDEIR PACHECO E 
GILSON FAZOLLA
Indicação 209/2019 – Ao prefeito, solicitando a 
reconstrução de muro de contenção na Rua 
Santo Anastácio, 496,  bairro São Domingos.
VEREADORES EDEIR PACHECO  E 
LUIS CARLOS  RIBEIRO 
Indicação 208/2019 – Ao prefeito, solicitando a 
poda de duas árvores na Rua Campo Florido – 
bairro Talma.
Requerimento 083/2019 – Ao prefeito, 
solicitando a limpeza da praça do bairro Talma. 
Reitera a Indicação 048/2019, dos vereadores 

Edeir  Pacheco e  Gi lson Fazol la  e  o 
Requerimento 073/19, do vereador Edeir 
Pacheco.
Representação 034/2019 – À Copasa, 
solicitando tapamento de buraco na rua Arcílio 
de Moura Estevão, em frente ao nº 179, bairro 
Cristo Redentor.

Proposições de 24 de Junho de 2019
COMISSÃO ESPECIAL DE ESTUDO E 
REVISÃO DO REGIMENTO INTERNO
Requerimento 089/2019 – Requerimento 
Interno, solicitando com supedâneo no artigo 
66 do Regimento Interno, prorrogação do 
prazo para conclusão dos trabalhos por 45 dias. 
VEREADOR ANTERO GOMES 
Indicação 217/2019 – Ao Prefeito, solicitando 
a limpeza da estrada que liga o bairro 
Agroceres ao “Campo do Azulão”.
Indicação 218/2019 – Ao Prefeito, solicitando 
cascalhamento da estrada do Córrego Santo 
Anastácio, no sentido do Campo “Treze de 
Maio”.
Indicação 219/2019 – Ao Prefeito, solicitando 
o cascalhamento de todas as estradas do distrito 
do povoado de Ubá Pequeno;
Indicação 220/2019 – Ao prefeito, solicitando a 
colocação de pequenas rampas que retirem os 
ressaltos das guaritas, próximas à Rodoviária e 
à Feira-Livre, conforme fotografias anexas;
VEREADOR EDEIR PACHECO 
Requerimento 086/2019 – À Secretária 
Municipal de Saúde, solicitando o envio à 
Câmara de uma estimativa de cidadãos de Ubá 
relacionados como “pacientes de doenças 
graves”, segundo o artigo 151 da Lei 8.213/91.
V E R E A D O R  J O S É  R O B E R T O 
FILGUEIRAS
Indicação 214/2019 – Ao Prefeito, solicitando 
a limpeza na calçada da rua Mário Tavares dos 
Santos, ao lado do nº 108, bairro Augusto de 
Freitas.
Indicação 215/2019 – Ao Prefeito, solicitando 
a construção de um quebra-molas em frente ao 
número 122 e nas proximidades do número 
300, da rua Francisco Teixeira de Abreu.
Indicação 216/2019 – Ao Prefeito, solicitando 
o levantamento do calçamento da Rua 
Marechal Floriano Peixoto, esquina com a Rua 
Francisco Teixeira de Abreu, evitando acúmulo 
de água e risco aos pedestres.
VEREADOR LUIS CARLOS RIBEIRO 
Indicação 212/2019 – Ao Prefeito, solicitando 
a construção de um bueiro em frente ao número 
189 da rua Goiás, bairro Chiquito Gazolla.
Indicação 213/2019 – Ao Prefeito, solicitando 
a construção de um quebra-molas em frente ao 
número 376 da rua Augusto Luiz Barbosa, 
bairro Industrial.
VEREADORES EDEIR PACHECO E 
GILSON FAZOLLA 
Indicação 221/2019 – Ao Prefeito, solicitando 
o calçamento e captação de águas pluviais 
junto á Rua Wilson Campos, bairro Mangueira 
Rural, benfeitorias incluídas no Orçamento 
Participativo 2019.
Indicação 222/2019 – Ao Prefeito, solicitando 
a colocação de dois postes de iluminação 
pública junto à Rua Wilson Campos.
Indicação 223/2019 – Ao Prefeito, solicitando 
a colocação de bueiro na rua Manoel Casal, 
acima do número 441, bairro Vila Casal.
Indicação 224/2019 – Ao Prefeito, solicitando 
o asfaltamento do final do logradouro paralelo 
à Rua Adão Quintão, a pedido dos moradores, 
conforme fotografia anexa.
Indicação 225/2019 – Ao Prefeito, solicitando 
o calçamento do final da rua Pedro Menino, 
bairro Vila Regina.
Representação 035/2019 – À Gerência da 
Copasa, solicitando a recomposição asfáltica 
da rua Corina Campos Coelho, bairro Jardim 
Élida.
Requerimento 087/2019 – Ao Prefeito, 
solicitando a poda de três árvores na rua 
Marieta Campos, próximo ao número 145, 
bairro Santa Bernadete,  cujos galhos 
encontram-se entrelaçados à rede elétrica. 
Reitera a Indicação 153/2019 de mesma 
autoria. 
Requerimento 088/2019 – Ao Prefeito, 
solicitando a substituição de manilhas no 
cruzamento da via principal da comunidade do 
“Quebra-Coco”, por outras de maior diâmetro. 
Reitera a INdicação 371/2018 de mesma 
autoria.

Proposições de 06 de maio de 2019
VEREADOR ALEXANDRE MENDES
Indicação 142/2019 – Ao Prefeito, solicitando 
a colocação de quatro contêineres, próximo ao 
número 232 da Rua Genésio Costa de 
Oliveira, bem como, que cópia seja enviada à 
Sra. Aline Mendonça Caiaffa no mesmo 
endereço.
Moção de Congratulações e Aplausos 
019/2019 – Ao radialista Carlos Roberto 
Sodré, pelos relevantes serviços prestados 
como comunicador na cidade de Ubá.
VEREADOR ANTERO GOMES 
Indicação 140/2019 – Ao Prefeito, solicitando 
a construção de um quebra-molas em frente ao 
número 67 da Rua Luiz Médice, bairro Peluso.
Indicação 141/2019 – Ao Prefeito, solicitando 
o conserto da tela da quadra esportiva do 
bairro Fazendinha.
Requerimento 061/2019 – Ao Prefeito, 
solicitando o calçamento das ruas Cristiano 
Rodrigues Mota Júnior, Maria do Carmo 
Biquita e Maria Jaqueline Marques Mota, 
bairro Fazendinha III. Reitera a Indicação 
001/2018 de mesma autoria.
Requerimento 062/2019 – Ao Prefeito, 
solicitando o patrolamento e cascalhamento 
de toda a Comunidade de Ubá Pequeno. 
Reitera a Indicação 005/2019 de mesma 
autoria.
Requerimento 063/2019 – Ao Prefeito, 
solicitando o patrolamento e cascalhamento 
da estrada que compreende as comunidades 
Santo Anastácio e 13 de maio. Reitera 
parcialmente a indicação 064/2018 de mesma 
autoria e o Requerimento 142/2018 de autoria 
do vereador Luis Carlos Teixeira Ribeiro. 
VEREADOR PASTOR DARCI PIRES 
Indicação 155/2019 – Ao Prefeito, solicitando 
o cascalhamento da estrada do Córrego das 
Posses em toda sua extensão.
VEREADOR EDEIR PACHECO
Ind icação  156 /2019  –  Ao  Pre fe i to , 
encaminhando anteprojeto de lei que “Cria a 
'Farmácia Solidária'”, para ser apreciado pela 
Administração Municipal.
OF.CMU 150/2019 – Requerimento de 
retirada do PL 025/2019 que “dispõe sobre a 
instalação de equipamento eliminador de ar 
na tubulação do sistema de abastecimento de 
água no âmbito do Município de Ubá e dá 
outras providências”.
V E R E A D O R  J O S É  R O B E R T O 
FILGUEIRAS
Indicação 150/2019 – Ao Prefeito, solicitando 
o  t a p a m e n t o  d e  u m  b u r a c o ,  d e 
responsabilidade da Copasa, na Rua José 
Doriguetto, 158, bairro Schiavon.
Indicação 151/2019 – Ao Prefeito, solicitando 
a limpeza da Rua Arlindo da Silva Costa, 
bairro Schiavon.
Indicação 152/2019 – Ao Prefeito, solicitando 
a limpeza da Rua Manoel Casal (Beira-linha), 
a partir do número 86 até o final, nas 
remediações do loteamento Stella Gazolla.
Requerimento 064/2019 – À Secretária de 
Saúde e à Coordenação Geral a ESF, 
convidando-as a comparecer a esta Casa, nos 
termos do art. 50 da LOM, em Reunião 
Ordinária a ser agendada a fim de tratar sobre a 
falta de médicos nas unidades da ESF.
VEREADORES EDEIR PACHECO E 
GILSON FAZOLLA 
Indicação 143/2019 – Ao Prefeito, solicitando 
a construção de três rampas na Rua Manoel 
Casal, bairro Vila Casal, semelhantes à que se 
situa em frente ao número 273, de forma a dar 
mais acessibilidade à localidade.
Indicação 144/2019 – Ao Prefeito, solicitando 
a construção de um quebra-molas em frente ao 
número 466 da Rua Manoel Casal, bairro Vila 
Casal.
Indicação 145/2019 – Ao Prefeito, solicitando 
uma placa na bifurcação da Rua Manoel 
Casal, em frente ao Supermercado Stilo, com 
proibição de trânsito de carretas na parte 
superior do logradouro.
Indicação 146/2019 – à Secretaria de 
Ambiente e Mobilidade Urbana, solicitando a 
poda da moita de bambu que, após a limpeza 
do córrego, caiu sobre a casa da Sra. Marli 
Martins, na Rua Francisco Macário, 73, bairro 
Vila Casal.
Indicação 148/2019 – Ao Prefeito, solicitando 
que  i n t e r ceda  j un to  à  S t r ee t  Pa rk , 
concessionária que gerencia o estacionamento 
rotativo, no intuito de aumentar as vagas de 
estacionamento destinadas a idosos e 

deficientes físicos. 
Indicação 149/2019 – Ao Prefeito, solicitando 
uma vaga de estacionamento destinada para 
deficientes físicos junto à Rua Coronel Carlos 
Brandão, próximo ao número 99, em frente à 
Secretaria de Educação.
Indicação 153/2019 – Ao Prefeito, solicitando 
a poda de três árvores na Rua Marieta Campos, 
próximo ao número 145, no bairro Santa 
Bernadete.
Indicação 154/2019 – Ao Prefeito, solicitando 
a colocação de postes de iluminação pública 
nas Ruas Marcelo da Rocha, Francisco 
Arthidoro da Costa, Francisco André de 
Araújo, Fernandes Soares Estêvão e Francisco 
Doriguetto, conforme emenda parlamentar à 
LOA para o exercício de 2019.
VEREADORES GILSON FAZOLLA E 
LUIS CARLOS RIBEIRO
Indicação 147/2019 – Ao Prefeito, solicitando 
o asfaltamento da Rua Tupi, bairro Industrial, 
conforme emenda parlamentar aprovada em 
2017.

Proposições de 13 de maio de 2019
VEREADOR ANTERO GOMES
Indicação 157/2019 – Ao Prefeito, solicitando 
a limpeza e capina da Avenida Comendador 
Jacinto Soares de Souza Lima, bairro Dico 
Teixeira, do trecho compreendido entre a 
entrada próxima à polícia rodoviária estadual 
até a saída próxima à empresa Itatiaia.
Requerimento 065/2019 – Ao Prefeito, 
solicitando a disponibilização de banheiros 
para uso das pessoas que aguardam 
atendimento na Secretaria de Saúde, 
reiterando a Indicação 420/2017 de mesma 
autoria.
Requerimento 066/2019 – Ao Prefeito, 
solicitando estudos no sentido de implementar 
o retorno da Unidade de Atendimento 
Imediato – UAI, que funcionou em Ubá entre 
2001 e 2004 trazendo benefícios à população.
Representação 021/2019 – À Gerência do 
DER/MG, solicitando a construção de um 
quebra-molas na Avenida Quintino Poggiali 
(trecho da rodovia MG-477), próximo ao 
bairro Primavera, em frente à concessionária 
Volkswagen.
VEREADOR PASTOR DARCI PIRES 
Requerimento 067/2019 – Ao Prefeito, 
convidando-o a comparecer à Câmara em 
Reunião Ordinária a ser agendada, para 
esclarecer o motivo de a obra de execução do 
muro de contenção da rua Maestro João 
Ernesto, bairro Industrial, votada no 
Orçamento Participativo de 2017 não ter sido 
iniciada até o presente momento.

Proposições de 20 de maio de 2019
VEREADOR ALEXANDRE MENDES
Requerimento 070/2019 – Ao Prefeito, 
solicitando a limpeza e capina das margens da 
Rodovia Dr. Heitor Peixoto Toledo, que liga a 
Rodovia Ubá-Tocantins ao Povoado Boa 
Vista, Colônia Padre Damião e Povoado São 
Domingos. Reitera a Indicação nº 100/2018, 
de mesma autoria.
Ind icação  179 /2019  –  Ao  Pre fe i to , 
encaminhando anteprojeto de lei que Institui a 
" Autoriza os mototaxistas credenciados do 
Município de Ubá a estacionamento gratuito 
em seus respectivos pontos e contém outras 
providências". 
VEREADOR ANTERO GOMES
Indicação 167/2019 – Ao Prefeito, solicitando 
a repintura de duas faixas de pedestres e, 
sobretudo,  sinalização para orientação dos 
motoristas no cruzamento das ruas Hermes 
Bigonha  e Álvaro Januzzi ( rua do Curumim), 
bairro Louriçal, a pedido de comerciantes e 
pais de alunos.
Indicação 168/2019 – Ao Prefeito, solicitando 
o asfaltamento da rua Laura Nicolato, bairro 
Santa Edwiges II.
Indicação 169/2019 – Ao Prefeito, solicitando 
uma operação tapa-buracos nas ruas do bairro 
São Sebastião.
Requerimento 071/2019 – Ao Prefeito, 
solicitando a extinção da tarifa de uso nos 
banheiros da feira livre, a pedido de feirantes e 
consumidores.
VEREADOR PASTOR DARCI PIRES
Moção de congratulações e aplausos 
020/2019 – pelo Dia do Gari, comemorado dia 
16 de maio.
Representação 025/2019, ao Superintendente 
Regional da Caixa Econômica Federal, 
convidando-lhe a comparecer em uma 
Reunião Ordinária da Câmara Municipal de 

Ubáara tratar de assuntos relacionados à 
entrega de casas populares pelo programa 
Minha Casa Minha Vida, nesta cidade
VEREADOR EDEIR PACHECO 
Indicação 158/2019 – Ao Prefeito, solicitando 
tapamento de um buraco existente próximo ao 
nº 40 da rua Santa Magna, bairro Eldorado, a 
pedido do suplente de vereador Edvar 
Miquelito.
Indicação 159/2019 – Ao Prefeito, solicitando 
tapamento de um buraco existente próximo ao 
nº 540 da rua Domitila Castanon, esquina com 
rua Itália, bairro Eldorado, a pedido do 
suplente de vereador Edvar Miquelito.
Indicação 160/2019 – Ao Prefeito, solicitando 
o asfaltamento da rua José Bettio, bairro 
Mangueira Rural, a pedido do suplente de 
vereador Edvar Miquelito.
Indicação 170/2019 – Ao Prefeito, solicitando 
o calçamento da rua São Dionísio, bairro 
Talma.
Indicação 171/2019 – Ao Prefeito, solicitando 
o patrolamento e cascalhamento da estrada na 
comunidade do Córrego do Sossego.
Indicação 172/2019 – Ao Prefeito, solicitando 
a colocação de semáforo nas proximidades da 
ponte na avenida Comendador Jacinto Soares 
de Souza Lima (Beira Rio), entre a Paropas e a 
Rodoviária.
Indicação 174/2019 – Ao Prefeito, solicitando 
a capina e limpeza geral da avenida Edson 
Morais Pacheco e demais ruas do bairro 
Ligação.
Indicação 175/2019 – Ao Prefeito, solicitando 
a capina e limpeza geral na avenida Juscelino 
Kubitschek.
Indicação 176/2019 – Ao Prefeito, solicitando 
operação tapa-buracos no bairro Cidade 
Jardim.
Indicação 177/2019 – Ao Prefeito, solicitando 
operação tapa-buracos na avenida Juscelino 
Kubitschek.
Indicação 178/2019 – Ao Prefeito, solicitando 
a capina e limpeza geral no bairro Cidade 
Jardim.
Moção de pesar 021/2019 – Pelo falecimento 
do Sr. Olinto Corbelli.
Representação 022/2019 – à Copasa, 
solicitando informações sobre o motivo de 
estar ocorrendo frequentemente falta de 
abastecimento de água no bairro Eldorado, a 
pedido do suplente de vereador Edvar 
Miquelito.
Requerimento 073/2019 – Ao prefeito, 
solicitando a limpeza da praça do bairro 
Talma, inclusive com poda das árvores. 
Reitera Indicação nº 048/2019, de mesma 
autoria, compartilhada com o vereador Gilson 
Fazolla Filgueiras.
VEREADORA JANE LACERDA
Indicação 163/2019 – Ao Prefeito, solicitando 
a troca de lâmpada no primeiro poste depois da 
ponte de ferro na Rua dos Viajantes, por outra 
de maior potência, para segurança dos 
pedestres.
Representação  024/2019 –  À OAB, 
solicitando informações referentes ao 
cumprimento da Lei Municipal nº 4.499, de 28 
de novembro de 2017.
VEREADOR JORGE GERVASIO
Indicação 165/2019 – Ao Prefeito, solicitando 
o patrolamento e a aplicação de pó de pedra em 
toda extensão da rua João Sperandio, bairro 
Mangueira Rural.
V E R E A D O R  J O S É  R O B E R T O 
FILGUEIRAS
Indicação 161/2019 – Ao Prefeito, solicitando 
o  a s f a l t a m e n t o  d e  u m  t r e c h o  d e 
aproximadamente 60 metros na rua Anselmo 
Martins Teixeira, bairro Jardim Glória.
Requerimento 068/2019 – Ao Prefeito, 
solicitando a limpeza e capina da rua Marechal 
Floriano Peixoto (Beira-linha), bairro Vila 
Casal. Reitera a Indicação 139/2017, de 
mesma autoria.
VEREADOR LUIS CARLOS RIBEIRO 
Representação 023/2019 – à Copasa, 
solicitando informações sobre as providências 
que estão sendo tomadas em relação à 
disponibilização de hidrômetros de forma 
individualizada a cada apartamento do 
Conjunto Habitacional Cidade Carinho.
VEREADORES EDEIR PACHECO E 
GILSON FAZOLLA
Indicação 162/2019 – Ao Prefeito, solicitando 
a finalização do calçamento da rua Francisco 
Duriguetto, bairro São Judas Tadeu, próximo 
ao nº 215.

Indicação 163/2019 – Ao Prefeito, solicitando 
a construção de rede de captação pluvial e 
bueiros na rua Ouro Preto, bairro Laurindo de 
Castro.
Indicação 164/2019 – Ao Prefeito, solicitando 
a colocação de tampa no bueiro existente na 
esquina entre as ruas Maria da Gloria Araújo e 
Francisco Coelho da Silva, bairro Altair 
Rocha.
Requerimento 069/2019 – Ao Prefeito, 
solicitando o calçamento da rua Ouro Preto, 
bairro Laurindo de Castro, a pedido dos 
moradores. Reitera os Requerimentos nº 
171/2017 e 199/2018, de mesma autoria, e o 
Requerimento nº 161/17 de autoria do 
vereador Luís Carlos Teixeira Ribeiro.
VEREADORES EDEIR PACHECO E 
LUIS CARLOS RIBEIRO
Ind icação  173 /2019  –  Ao  Pre fe i to , 
encaminhando anteprojeto de lei que Institui a 
"Ficha Limpa Municipal" na nomeação de 
servidores a cargos comissionados e 
terceirizados no âmbito do Poder Executivo e 
dá outras providências, para ser apreciado 
pela Administração Municipal.

Proposições de 27 de maio de 2019
VEREADOR ANTERO GOMES 
Indicação 183/2019 – Ao Prefeito, solicitando 
que determine à Secretaria de Ambiente e 
Mobilidade Urbana a manutenção da ponte de 
madeira do Córrego Santo Anastácio, no 
sentido do Campo 13 de Maio.
Requerimento 076/2019 – Ao Prefeito, 
solicitando a colocação de dois quebra-molas 
com faixas de pedestres na avenida Senador 
Levindo Coelho (bairro Antonina Coelho), 
sendo um antes da UBS e o outro entre a 
avenida e a via de acesso ao bairro 
Fazendinha, a pedido dos moradores. Reitera a 
Indicação nº 004/17, de mesma autoria.
VEREADOR PASTOR DARCI PIRES
Moção de congratulações e aplausos 
025/2019 – Ao Sr. Luciano da Costa.
VEREADOR EDEIR PACHECO 
Moção de congratulações e aplausos 
023/2019 – Ao Madrigal Ubaense e seu 
regente, maestro Marum Alexander, pela 
memorável apresentação "Revivências - 
Madrigal Ubaense in Concert".
Moção de congratulações e aplausos 
024/2019 – À Administração Municipal, 
representada pela Secretaria Municipal de 
Educação, pelo sucesso da II Bienal do Livro 
de Ubá-2019".
Representação 026/2019 – Ao DEER-MG, 
solicitando a reforma do trevo que dá acesso à 
Comunidade Peixoto Filho, que se encontra 
em estado lastimável.
VEREADOR GILSON FAZOLLA 
Indicação 181/2019 – Ao Prefeito, solicitando 
que determine à Secretaria de Ambiente e 
Mobilidade Urbana a colocação de três postes 
na rua Waldemar Marcelo da Rocha, bairro 
São Judas Tadeu.
Indicação 182/2019 – Ao Prefeito, solicitando 
que determine à Secretaria de Ambiente e 
Mobilidade Urbana a colocação de um poste 
na rua Jofre Costa Marques, parte baixa, 
próximo ao nº 47, bairro Meu Sonho.
Indicação 186/2019 – Ao Prefeito, solicitando 
que determine a poda de árvores na rua José 
Antônio Pereira, bairro Agostinho Sales 
Amato.
Requerimento 072/2019 – Ao Prefeito, 
solicitando o calçamento da rua José 
Guiducci, bairro Meu Sonho. Reitera o 
Requerimento nº 188/17, de autoria dos 
vereadores Jorge Custódio Gervásio e Luís 
Carlos Teixeira Ribeiro, e o Requerimento nº 
258/18, de autoria do vereador Antero Gomes 
de Aguiar.
Requerimento 074/2019 – Ao Prefeito, 
solicitando o calçamento e construção de 
bueiros na rua Waldemar Marcelo da Rocha, 
bairro São Judas Tadeu. Reitera parcialmente 
a Indicação nº 015/19, de autoria do vereador 
José Roberto Reis Filgueiras.
Requerimento 075/2019 – Ao Prefeito, 
solicitando estudos técnicos que possibilitem 
a  c o n s t r u ç ã o  d e  u m a  r o t a t ó r i a  n o 
entroncamento das ruas Professor Francisco 
Arthidoro da Costa e Onofre Leite Alves, 
bairro São Judas Tadeu. Reitera a Indicação nº 
426/18, de autoria do vereador José Roberto 
Reis Filgueiras.
VEREADORA JANE LACERDA 
Indicação 180/2019 – Ao Prefeito, solicitando 
que determine ao Setor de Ambulâncias maior 


