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Vereadores homenageiam mulheres
Os Vereadores da Câmara
Municipal de Ubá
homenagearam dez
mulheres do município, em
Sessão Solene, em virtude do
transcurso do dia
Internacional da Mulher
(ocorrido no dia 08/03). A
fundadora e coordenadora
nacional da Pastoral da
criança, Dra. Zilda Arns
Neumann, foi homenageada
em reconhecimento aos
incansáveis serviços sociais
prestados.
Em homenagem às mulheres
da cidade, o Presidente da
Câmara, Vereador Cláudio
Ponciano (PT), passou a
presidência da Sessão à
Ve r e a d o r a R o s â n g e l a
Alfenas (PSDB), única
representante feminina do
Legislativo Ubaense.

O público compareceu em grande número e prestigiou as homenageadas
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Vereadores querem reunião com
presidente da Energisa
Câmara quer informações
sobre IPVA

Legislação sobre atendimento
bancário pode sofrer alterações

Comissões se reúnem e debatem
temas importantes para
o município
Vereador pede implantação de
Farmácia de Partilha em Ubá
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Somente em 2009 foram
encaminhados à Energisa
– Empresa que presta
serviços referentes à
iluminação pública – 32
correspondências
constando indicações,
requerimentos e
representações, discutidas

e v o t a d a s p o r
unanimidade na Câmara
Municipal. Até março
deste ano, outras cinco
proposições foram
apresentadas e
encaminhadas à empresa.
O que chama a atenção da
comunidade e dos

vereadores de Ubá é o fato
de que os representantes
da empresa não
respondem aos apelos dos
Parlamentares ubaenses
quando são convidados a
sanar dúvidas da
população e do
Legislativo.
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Vereadores aprovaram o requerimento por unanimidade
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Dia da Internacional da Mulher
Homenagem às mulheres

*Rosângela Alfenas

Mais uma vez vivenciamos o
“Dia Internacional da
Mulher”, Dia de reflexões
sobre o papel da mulher na
sociedade, da luta diária e
muitas vezes, esse ser tido por
muitos como o sexo frágil,
mas que na verdade é o gênero
mais forte que existe,
s u b m e t e n d o - s e
invariavelmente a uma dupla
e estafante jornada para fazerse respeitada, criar seus
filhos, obter dignidade e
respeito social.
È a mulher que tem suportado
as dores físicas e psicológicas
mais rígidas na história da
humanidade, muitas vezes
subjugada, mas sempre
protagonista da vida terrena.
Ao longo da história, a mulher
tem conseguido alguns
espaços de fundamental
importância para a sua
participação no mundo
político. Não um mundo
político de partidarismo, tal
como acontece com aqueles
que lutam para tomar o poder,
mas para poder ouvir e ser
ouvida. A atuação da mulher
sempre foi árdua em todos os
sentidos, a começar como
dona de casa, até a mulher
trabalhadora no mercado de
trabalho comum que busca a
sua emancipação,
submetendo-se a um salário
quase sempre inferior do
homem.
Há mais de uma versão sobre
a origem da data. A mais
difundida diz que foi criada
em homenagem a 129
operárias que morreram
queimadas numa ação da
polícia para conter uma
manifestação numa fábrica de
tecidos, que pediam para
trabalhar “apenas” 10 horas
por dia e ter direito à licençamaternidade. Este fato
lamentável aconteceu em

Nova Iorque, nos idos de
1857, ano, por sinal, em que
nossa Ubá foi emancipada.
Mais de cinqüenta anos
depois, a data foi escolhida
como marco da luta de todas
as mulheres. A fixação do dia
08 de março como Dia
Internacional da Mulher,
contudo, ocorreu no ano de
1910, na II Conferência
Internacional das Mulheres,
acontecida na Dinamarca. E
hoje, precisamente neste 08
de março de 2010, é o
Centésimo Dia Internacional
da Mulher, o que faz desta
data um marco histórico:
Estamos comemorando um
século em busca da igualdade
de direitos entre homens e
mulheres e de combate às
violências e discriminações.
Mulheres à frente do seu
tempo vislumbram a
necessidade de uma data para
evidenciarmos valores como
solidariedade, diversidade e
igualdade.
Tivemos avanços
significativos, é verdade, mas
falta muita coisa que deve ser
feita para que as
discriminações sejam
abolidas do seio da sociedade.
A mulher NÃO é inferior ao
homem e isso não pode ser
admitido em quaisquer
circunstâncias. Homem e
Mulher são apenas diferentes
e isso é mero detalhe.
O dia de hoje é para ser
afirmado. E sendo a signatária
a única mulher a integrar o
corpo deliberativo da Câmara
Municipal de Ubá nesta
Legislatura, honra-me em
ocupar a tribuna desta Casa
para homenagear a todas as
mulheres ubaenses, por tudo
que representam. Que o fato
seja registrado nos anais do
Legislativo.

Plenário “Vereador Lincoln Rodrigues Costa” da Câmara Municipal
de Ubá, aos 08 de março de 2010.
VEREADORA ROSÂNGELA MARIA ALFENAS DE ANDRADE.

Parlamentares querem instituir
cidadania nos ônibus
“ O acesso a exemplos e a ações
cidadãs é, sem dúvida, a melhor
maneira para promover e
estimular a prática da cidadania
na população. O projeto visa
proporcionar a veiculação de
pequenas frases ilustrativas
sobre a cidadania no interior dos
ônibus do sistema de transporte
coletivo do município”.
Foi com esta afirmação que o
Vereador Vinícius Samôr (PT)
justificou a apresentação da
indicação 048/10, que
encaminha ao Executivo projeto
de Lei que “institui o Projeto
Cidadania no Ônibus e dá outras
providências”, visando a
possibilidade de remetê-lo à
C âma ra p a ra s u a d e vid a
tramitação e votação (este tipo
de matéria é de prerrogativa do
Executivo).
O Vereador afirmou que a
veiculação de campanhas sobre a
cidadania em um meio de
transporte de massa busca

Frases sobre cidadania seriam colocadas nos ônibus

aproveitar um espaço coletivo
para a conscientização popular.
Vinícius Samôr ressaltou ainda,
que esta iniciativa já é adotada
no município de Porto Alegre

(RS).
A proposição foi aprovada por
unanimidade dos vereadores
durante a reunião ordinária do
dia 22/03.

Câmara pede informações sobre IPVA
O IPVA (Imposto sobre a
Propriedade de Veículos
Automotores) é um imposto
estadual, cobrado
anualmente, cuja alíquota
varia em cada Estado (de 1 a
6%) de acordo com o valor do
veículo.
Esse é, provavelmente, o
imposto estadual mais
conhecido, já que atinge
todas as pessoas que possuem
carro ou moto. Porém, como
o nome do IPVA indica o
imposto não incide apenas
sobre carros ou motos, mas
sim sobre toda pessoa que
possua um veículo automotor
seja automóvel, motocicleta,
aeronave ou embarcações.
O recolhimento do IPVA é
anual e 50% do valor
arrecadado é destinado ao
município onde o veículo foi
licenciado.
Para ter conhecimento sobre
quanto a administração
municipal arrecadou com
IPVA em 2009/2010 e onde o
recurso foi investido, o
Vereador Carlos Rufato

(PSDB) apresentou o
requerimento 039/10
solicitando estas informações
ao setor competente do Poder
Executivo. A proposição foi
aprovada por unanimidade
dos Vereadores.
Informações
De acordo com a Secretaria
Municipal de Finanças, o
valor do IPVA, no exercício
de 2009, totalizou o montante
de R$ 5.356.374,98 e, até
fevereiro deste ano, o valor
recebido foi de R$

3.609.606,91.
A secretaria informa, ainda,
que as receitas públicas
provenientes das receitas
tributárias são utilizadas para
custear a totalidade das
despesas públicas, aprovada
pela Lei Orçamentária Anual,
não havendo, portanto, um
direcionamento específico na
aplicação do IPVA a um
determinado gasto aprovado
pelo Orçamento do
município.

*Rosângela é a única mulher que integra o Legislativo Ubaense
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Vereadores Homenageiam Mulheres
em sessão solene
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Nas fotos acima, as dez homenageadas pelo Dia Internacional da Mulher 2010

dia comemorativo para a
celebração dos feitos
econômicos, políticos e
sociais alcançados pela
mulher.
“ Mulher é um marco da
história contemporânea, que
reafirma todas as metas
alcançadas pelas mulheres até
os dias atuais. Aderiram a
emancipação, embora
guardem um pouco daquele
resquício de encantamento e
fragilidade que compõem a
figura feminina em âmbito

total. Para romper com as
antigas estruturas impostas
não há necessidade de se
deturpar a imagem feminina,
apenas salientar seus pontos
fortes. Alcançar a liberdade de
cada indivíduo, não se
impondo, não se valendo, mas
deixando-se valer. O perfil
feminino não deve ser
substituído pela constante
emancipação e sim
acrescentá-lo a ele”, disse
Letícia.
O Vereador Dr. Valadão

também fez uso da palavra para
homenagear as agraciadas com

carinho”, finalizou.

google.com

Os Vereadores da Câmara
Municipal de Ubá
homenagearam dez mulheres
do município, em Sessão
Solene, em virtude do
transcurso do dia
Internacional da Mulher
(ocorrido no dia 08/03). A
fundadora e coordenadora
nacional da Pastoral da
criança, Dra. Zilda Arns
Neumann, foi homenageada
em reconhecimento aos
incansáveis serviços sociais
prestados.
Em homenagem às mulheres
da cidade, o Presidente da
Câmara, Vereador Cláudio
Ponciano (PT), passou a
presidência da Sessão à
Vereadora Rosângela Alfenas
(PSDB), única representante
feminina do Legislativo
Ubaense.
Receberam o diploma Mulher
2010: Sra. Jandira Marques
Perón da Silva (foto 2); Sra.
Agnelina Segheto Miquelito
(foto 3); Sra. Isolina Dias
Siqueira (foto 4); Sra. Iraci
Nogueira da Costa (foto 6);
Sra. Maria Lúcia da Silva
(foto 7); Sra. Edite Braga
Campos (foto 8); Sra.
Terezinha Maria Ferreira
Pinto (foto 9) ; Sra. Margarida
Arthur Doriguetto (foto 10);
Sra.Sueli Candian Marques
(foto 5); Sra. Andréa
Aparecida Silva Pinto (foto
1).
A Diretora Geral da Câmara,
Maria Letícia Mendonça
Maciel, disse que o Dia
Internacional da Mulher é um

Vereadores debatem Campanha da Fraternidade 2010

Vereadores e público debateram CF2010 com autoridades eclesiásticas

A audiência pública, realizada no
dia 24/03, teve como objeto a
Campanha da Fraternidade 2010,
cujo tema é Economia e Vida e o

lema “Vocês não podem servir
a Deus e ao dinheiro”.
Participaram do evento o Padre
Carlos e agentes de pastoral de

Ubá. Frei Gilvander Luís Moreira
participou do evento como
motivador. Frei Gilvander é
Mestre em Exegese Bíblica,
escritor, professor, assessor do
CEBI (Centro Ecumênico de
Estudos Bíblicos), CEBs
(comunidades Eclesisais de
Base), CPT (Comissão Pastoral
da Terra), autor do livro
"Compaixão – Misericórdia, uma
espiritualidade que humaniza".
Durante o evento, Frei Gilvander
prendeu a atenção do público
presente e, em vários momentos,
arrancou aplausos ao falar sobre
economia solidária e projetos
sociais desenvolvidos pela igreja.
“ Na história humana, marcada
por ambições, explorações,
injustiças e ganância, a Bíblia se
volta decididamente para a defesa
dos pobres. No âmbito social, a
Bíblia nos mostra profetas
acusando reis e gente poderosa
que enriquece à custa do povo e

não cuida bem daqueles a quem
deveriam servir. No âmbito
comunitário, a Bíblia fala sobre
a diária do trabalhador que
deve ser paga no mesmo dia,
pois ele precisa disso para
viver, e ao socorro que
devemos prestar aos pobres.
No âmbito pessoal somos
chamados a evitar corrupção e
desonestidade e viver a partilha
no amor fraterno. As palavras
de João no Evangelho de Lucas
nos oferecem uma orientação
clara nesta área”, disse o Frei.
Histórico
Em 1961, três padres
responsáveis pela Cáritas
Brasileira idealizaram uma
campanha para arrecadar
fundos para as atividades
assistenciais e promocionais da
instituição e torná-la autônoma
financeiramente.
A atividade foi chamada

Campanha da Fraternidade e
realizada pela primeira vez na
quaresma de 1962, em Natal-RN,
com adesão de outras três
Dioceses e apoio financeiro dos
Bispos norte-americanos. No ano
seguinte, 16 Dioceses do
Nordeste realizaram a campanha.
Não teve êxito financeiro, mas foi
o embrião de um projeto anual
dos Organismos Nacionais da
CNBB e das Igrejas Particulares
no Brasil, realizado à luz e na
perspectiva das Diretrizes Gerais
d a A ç ã o P a s t o r a l
(Evangelizadora) da Igreja em
nosso País.
A Campanha da Fraternidade é
realizada durante a quaresma e
para aprofundar o espírito
quaresmal. A Campanha é um
meio a serviço da evangelização
em vista de novas relações
fraternas, de compromisso com a
justiça social.
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NOTA OFICIAL 1
Com relação à Nota Oficial
apresentada pelo Vereador Jorge
Custódio Gervásio (PV) onde é
mencionado a recusa do
requerimento que solicitava a
presença do Secretário Municipal
de Obras, Dr. Iran Silva Coury, para
que viesse ao plenário da Câmara
Municipal de Ubá a fim de
esclarecer aos senhores vereadores
e à população sobre os serviços de
asfaltamento realizados no pátio da
Concessionária VolksWagen (Auto
Revendedora), no dia 23 de janeiro
do ano corrente, os Vereadores que
abaixo assinam informam que:
?
Os sete vereadores que votaram
contra a matéria o fizeram já que a
nota fiscal referente ao serviço
prestado pela prestadora de serviço
à concessionária já estava nas mãos
dos vereadores;
?
Caso exista alguma comprovação
de que o serviço fora prestado pela
prefeitura e não pela empresa de
contratada, os mesmos vereadores
se comprometem a convocar o
referido secretário, bem como o
prefeito municipal para que os fatos
sejam esclarecidos;
?
Os dois vereadores que votaram a
favor do requerimento (Jorge
Custódio Gervásio – PV – e
Maurício Valadão Reimão de Melo
– PTB) não apresentaram nenhum
fato que justificasse a convocação
do secretário, uma vez que o serviço
foi executado por uma empreiteira
particular, como comprova a nota
fiscal;
Sem mais para o momento,
firmamos.
Paulo César Raymundo – DEM;
Carlos da Silva Rufato – PSDB;
Rosângela Maria Alfenas de
Andrade – PSDB; Luiz Alberto
Gravina – PMDB; Dalmo José
Coelho – PT; Antero Gomes de
Aguiar – PT; e Vinícius Samôr de
Lacerda – PT

NOTA OFICIAL 2
Com relação ao requerimento
apresentado solicitando
informações sobre a compra de
um veículo, marca Toyota Hylux,
cabine dupla, tração 4X4 e
airbags, para atender a Secretaria
Municipal de Obras e Serviços
Urbanos, o Vereador Jorge
Custódio Gervásio, líder do PV na
Câmara, informa:
?
O vereador Paulo César
Raymundo pediu para que a
matéria fosse discutida
separadamente das outras
proposições;
?
Sete vereadores votaram contra a
matéria (Paulo César Raymundo –
DEM; Carlos da Silva Rufato –
PSDB; Rosângela Maria Alfenas
de Andrade – PSDB; Luiz Alberto
Gravina – PMDB; Dalmo José
Coelho – PT; Antero Gomes de
Aguiar – PT; e Vinícius Samôr de
Lacerda – PT);
?
Apenas dois vereadores votaram
a favor da matéria (Jorge Custódio
Gervásio – PV e Maurício Valadão
Reimão de Melo – PTB);
O intuito da presente proposição é
esclarecer os fatos de forma
transparente, privilegiando o
debate democrático.
Sem mais para o momento, firmo.
Vereador Jorge Custódio Gervásio

Vereadores querem reunião com
presidente da Energisa
Somente em 2009 foram
encaminhados à Energisa –
empresa concessionária de
energia –
trinta e duas
correspondências enviando
indicações, requerimentos e
representações, discutidas e
votadas por unanimidade na
Câmara Municipal. Até março
deste ano, outras cinco
proposições foram apresentadas
e encaminhadas à empresa.
O que chama a atenção da
comunidade e dos vereadores de
Ubá é o fato de que os
representantes da empresa não
respondem aos apelos dos
vereadores ubaenses quando são
convidados a comparecer ao
plenário para sanar dúvidas da
população e do Legislativo.
De acordo com o Procon/Ubá, de
janeiro de 2009 a março de 2010,
foram registradas 105
reclamações e dez processos
foram abertos contra a empresa.
Queixas como queda de energia,

demora na troca de lâmpadas
queimadas e a queima de
aparelhos eletroeletrônicos em
função da oscilação da energia
são sempre citadas nas casas e
órgãos públicos quando o nome
da empresa entra em pauta.
Um outro ponto que gera muitas
reclamações relacionadas à
empresa, é a central de
atendimento (0800).
As novas regras para os Serviços
de Atendimento ao Consumidor
(SAC) obrigam as empresas a
atenderem aos consumidores em
até um minuto e facilitarem o
cancelamento de serviços mais
rapidamente. Além disso, a lei
estabelece que as prestadoras de
serviço não podem solicitar ao
cliente que eles repitam a sua
demanda aos atendentes, entre
outros procedimentos.
As regras são válidas para
bancos, operadoras de cartões de
crédito e serviços financeiros
diversos, transporte aéreo,

empresas de telefonia móvel e
fixa, operadoras de TV por
assinatura, planos de saúde,
transportes terrestres,
companhias de água e energia.
A decisão foi resultado do decreto
nº 6.523, assinado pelo
presidente Luiz Inácio Lula da
Silva no dia 31 de julho de 2009.
A comissão de orientação do
decreto é composta pelo
Departamento de Proteção e
Defesa do Consumidor (DPDC),
pelo Procon e por entidades civis
de defesa do consumidor.
Se as regras forem
desrespeitadas, o consumidor
deverá registrar reclamações na
própria empresa primeiramente,
e se isso não for suficiente, ele
deverá se dirigir aos órgãos
oficiais de defesa do consumidor,
como Anatel e Procons. As
empresas que descumprirem as
normas estarão sujeitas a multas
que podem ir de R$ 200 a R$ 3
milhões, conforme a gravidade

do caso.
Requerimento
O requerimento 050/09, de
autoria do Vereador Paulo César
Raymundo (DEM) e aprovado
por unanimidade pelos
vereadores, solicita ao Prefeito
Vadinho Baião que agende uma
reunião em Cataguases com o
Diretor-Presidente da Energisa,
Manoel Otoni Neiva, e com o
Presidente da Energisa, Ivan
Mulher Botelho.
A reunião terá a presença do
Secretário Municipal de
Planejamento, Francisco
Nascimento e de todos os
vereadores, além do próprio
prefeito. Na pauta, as principais
reclamações da comunidade,
como queda constante de energia,
demora no atendimento do
telefone 0800, demora na troca de
lâmpadas queimadas, atraso das
empreiteras na execução das
obras, entre outras.

Legislação sobre atendimento bancário pode sofrer alterações
A Lei n.º 2.894, que “dispõe
sobre o atendimento de cliente
em estabelecimento bancário
do Município”, pode ser
modificada. O projeto de lei
016/10 que “dá nova redação ao
art. 5º da Lei 2894” está em
tramitação na Câmara.
Segundo a mensagem
encaminhada pelo Executivo,
autor da matéria, para
regulamentar o atendimento de
clientes nos estabelecimentos
bancários é preciso que o texto
seja modificado por não estar de

acordo com o Código de Defesa
do Consumidor.
Desta forma, o artigo 5º, que
trata das penalidades aplicadas
aos bancos que descumprirem a
legislação, foi totalmente
alterado, ficando com a
seguinte redação: Art. 5º - O
descumprimento do disposto
nesta Lei sujeita o
estabelecimento infrator à
aplicação das seguintes
penalidades: I – multa de 200
(duzentas) Unidades Fiscais do
Estado de Minas Gerais -

UFEMGs, na primeira
ocorrência; II - multa de 300
(trezentas) Unidades Fiscais do
Estado de Minas Gerais UFEMGs na primeira
reincidência; III – duplicação
do valor da multa, em caso de
nova reincidência; IV - multa de
400 (quatrocentas) Unidades
Fiscais de Referência-UFIRs, a
partir da terceira, inclusive até a
Quinta reincidência; V – multa
de 500 (quinhentas) Unidades
Fiscais do Estado de Minas
Gerais - UFEMGs a partir da

terceira reincidência, inclusive
até a quinta reincidência.
O terceiro parágrafo também
foi alterado: §3º - Após a quinta
reincidência a multa será
arbitrada de acordo com o art.
57 da Lei 8.078/90 (Código de
Defesa do Consumidor). A
Comissão de Legislação,
Justiça e Redação Final (CLJR)
emitiu parecer favorável a
aprovação do projeto que segue
para o plenário para discussão e
votação.

Comissão de Revisão da Lei Orgânica visita Câmara de JF
Os Vereadores Vinícius
Samôr (PT), Rosângela
Alfenas (PSDB) e Antero do
Ônibus (PT), visitaram a
Câmara Municipal de Juiz de
Fora com o intuito de obter
informações sobre a revisão
da Lei Orgânica. O
Legislativo juizforano
também está realizando a
revisão da Constituição
municipal.
Em pouco mais de três horas
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de reunião com parlamentares
da cidade, os vereadores
ubaenses conseguiram coletar
informações importantes
sobre o trabalho de revisão da
legislação.
As reuniões da Comissão
especial para a revisão da Lei
Orgânica ubaense acontecem
sempre às segundas-feiras, a
partir das 17 horas, com
transmissão em tempo real
pela Rádio Câmara.
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Vereadores de Ubá e JF debatem sobre a revisão da Lei Orgânica das cidades

Acompanhe as reuniões
da Câmara Municipal de Ubá
*google.com

Notas

Segundas-Feiras às 19h
Rua Santa Cruz, 301
www.camarauba.mg.gov.br
imprensa@camarauba.mg.gov.br
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A comissão de Educação,
Saúde e Assistência Social e a
Comissão Especial de
Reformulação da Lei
Orgânica da Câmara
Municipal se reuniram nos
dias 15 e 18 de março para
discutir temas de interesse da
comunidade.
Comissão de Educação,
Saúde e Assistência Social:
No dia 17 de março de 2010 a
comissão recebeu a visita de
Alice Araújo Ribeiro Costa,
Presidente do Conselho
Municipal de Assistência
Social, e Flávia Baião Soares
Moysés, Secretária Executiva
dos Conselhos de Ubá.
Alice Costa iniciou a reunião
dizendo que um dos objetivos
do Conselho de Assistência
Social é aumentar o número
de entidades inscritas. As
i n s c r i ç õ e s s ã o
regulamentadas por leis de
assistência federal, estadual e
municipal. “A Assistência
quer formar uma rede em que
cada entidade, com a função
assistencial que desenvolver,
possa atender às pessoas ou
famílias que estiverem
carentes dos seus serviços.
Mas, os representantes das
entidades, em vez de
procurarem diretamente o
Conselho de Assistência,
estão procurando os senhores
vereadores ou indo até a
P r e f e i t u r a q u e ,
desinformados dos critérios
de inscrição, dizem que basta
procurar o Conselho”.
Para receberem recursos da
Prefeitura, as entidades
devem levar ao Conselho o
estatuto registrado, CNPJ,
plano de trabalho anual e
provarem que desenvolvem
atividades na área de
assistência social. De posse
destes documentos, o
Conselho analisa o pedido de
inscrição. Quando aprovado,

jornal O Tempo

Comissões se reúnem e debatem temas importantes para o município

O Vereador Paulo César Raymundo preside a Comissão de Educação, Saúde
e Assistência Social

a subvenção à entidade é
inserida no orçamento
municipal do ano seguinte.
Uma dúvida esclarecida pela
Secretária Executiva dos
Conselhos de Ubá, Flávia
Baião, foi relativa à inscrição
de entidades que apenas
desenvolvem atividades
esportivas para crianças e
adolescentes. Segundo ela, os
esportes não se caracterizam
como atividades de cunho
estritamente assistencial e,
lembrando outro exemplo,
citou a Pastoral da Criança e
entidades afins, que também
não têm as características
necessárias.
Questionada pelo vereador
Gravina quanto ao
acompanhamento das
entidades pelo Conselho,
Flávia Baião respondeu que
desde julho do ano passado é
feita uma visita técnica para
acompanhamento do plano de
trabalho
apresentado por
elas. Em seguida, um parecer
é emitido e analisado pela
Comissão de Inscrição do
Conselho, e posteriormente
pelo próprio Conselho de

Assistência Social, que
aprovará ou não o uso dos
recursos públicos pelas
entidades. Ao fim da reunião,
o vereador Cláudio sugeriu
que seja feito um seminário
com objetivos informativos e
educativos.
Já no dia 18/03, a Comissão
recebeu a visita do Dr.Márcio
Moreira Guimarães,
Procurador e Consultor
Jurídico da prefeitura, Lauro
Henrique Guimarães Corrêa,
Secretário Municipal de
Saúde e os assessores Maria
Inês Martins e Thiago de
Castro para tratar da criação
da Lei das OSCIPS Organizações da Sociedade
Civil de Interesse Público - no
município de Ubá. Segundo
o Procurador e Consultor
Jurídico da prefeitura , as
modernas formas de gestão
pública prevêem a
participação popular, cuja
representação pode se dar
por meio das organizações da
sociedade civil. Tendo isto em
vista, Ubá, com base na Lei
Estadual das OSCIPS, está
criando sua própria lei

Reunião do dia 18/03 que contou com a participação do Secretário de Saúde e do Procurador Jurídico do Executivo

A reunião da Comissão Especial para Revisão da Lei Orgânica
acontece sempre às segundas-feiras

regulamentadora das OSCIPS,
com foco no controle e na
legalidade. A contratação
destas entidades dá-se sempre
por procedimento público, na
modalidade concurso, prevista
no artigo 23 (Decreto Federal
3.100).
O Secretário de Saúde, por sua
vez, defendeu a aprovação do
projeto de lei que regulamenta
as OSCIPS pela possibilidade
que ele traz de se contratarem
profissionais da Saúde por
meio destas organizações da
sociedade civil.
Maria Inês complementou
dizendo-se favorável à
aprovação da lei por ser
preciso agilidade na
contratação de médicos que
supram férias de outros e um
termo de parceria com uma
OSCIP do setor permitiria esta
agilidade, além da contratação
de especialistas, cuja demanda
é grande.
Comissão Especial de
Reformulação da Lei
Orgânica:
Realizada no último dia 15/03,
a reunião contou teve presença
de seus membros e Evandro de
Castro Doriguetto, Agente
Administrativo da Prefeitura,
além de Omir Honorato Filho,
Secretário Municipal de
Finanças.
Durante a sessão, o vereador
Vinícius Samôr apresentou a
idéia de um link sobre a
Reformulação da Lei Orgânica
Municipal no site da Câmara
para iniciar a participação
popular. De acordo com o
agente administrativo da
prefeitura, a revisão deve se
restringir à atualização da Lei
Orgânica Municipal quanto às
emendas havidas nos texto
constitucional federal e
estadual e que a Lei Orgânica
Municipal seja o mais objetiva
possível.
O secretário Omir Honorato

partiu de uma perspectiva
histórica, dizendo que houve
uma centralização das receitas
para o Governo Federal e,
portanto, os municípios
ficaram a mercê de suas
vontades. Com a Constituição
Federal de 1988 foram
atribuídas aos Municípios
novas obrigações, mas sem
aumentar o valor dos recursos.
“ A União, como ente
competente, atribuiu ao
município a cobrança dos
impostos IPTU, ISS e ITBI.
Ter um fisco atuante na
arrecadação municipal é muito
importante à ser visado na
reforma da Lei Orgânica, de
forma atuante. Muitas
mudanças aconteceram de
1988 até os dias atuais,
portanto é importante
acompanhar essa atualização
quando for feita a
reformulação da Lei Orgânica,
observando o que é de
interesse do município, sem
ferir dispositivos da Carta
Magna e a Lei de
Responsabilidade Fiscal”,
disse.
Ele explicou a questão dos
impostos, propondo que haja
uma projeção tributária que
favoreça o município,
priorizando o que é realmente
viável para Ubá. Suas
sugestões principais é a
questão da progressividade,
visar o aspecto extra fiscal, e a
questão do orçamento
participativo.
O vereador Cláudio Ponciano
quis saber e é necessário
constar na Lei Orgânica o que
já está previsto na
Constituição Federal, como
por exemplo, os princípios.
Omir Honorato respondeu que
na Lei Orgânica podem
constar alguns princípios que
estão na Constituição, assim
como outros que nela não
constam.
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Notas
Câmara recebe
informações
sobre casas
para população
carente
A Comissão de Obras e Serviços
Públicos Municipais da Câmara
se reuniu para obter explicações
sobre a doação do terreno para
construção de 132 casas
populares, através do Programa
“Minha Casa, Minha Vida”. A
Chefe de Divisão da
EMUBHES, Maria do Carmo
esteve presente à reunião.
Maria do Carmo falou sobre a
dificuldade de se achar terreno
em Ubá para a construção das
casas populares através do
Programa “Minha Casa, Minha
Vida”.
“Surgiram dois terrenos: um
terreno no bairro Boa Vista,
(com cinco lotes de propriedade
da Prefeitura Municipal de Ubá,
para a construção do edifício –
Empresa Ribeirão Alvim); e o
segundo terreno que se localiza
nos fundos do Curumim - terreno
que foi doado à Unipac, (visto
que essa não fez construção
alguma e o reverteu ao
Município de Ubá)”, revela.

Novas regras
das contas
de campanhas
O Tribunal Regional Eleitoral de
Minas Gerais (TRE-MG) enviou
ofício-circular aos 27 partidos
políticos com representação no
Estado em que alerta para as
mudanças que devem ser
observadas nos procedimentos
de arrecadação e aplicação de
recursos nas campanhas
eleitorais de 2010. As alterações
foram introduzidas pela Lei nº
12.034/09, que modificou a
legislação eleitoral e que norteou
a edição das resoluções do
Tribunal Superior Eleitoral
(TSE) para as próximas eleições.
No documento assinado pelo
presidente do TRE,
desembargador Baía Borges, o
Tribunal ressalta que os partidos
deverão abrir, até o próximo dia
19 de março, conta bancária
específica para movimentação
de recursos de campanha.
Outro ponto importante em
destaque no ofício é a
obrigatoriedade dos partidos
eleitorais prestarem contas à
Justiça Eleitoral até 2 de
novembro deste ano, assim
como os candidatos (inclusive
vice e suplentes) e comitês
financeiros. Já os relatórios
parciais de doações recebidas e
gastos realizados devem ser
entregues eletronicamente, no
período de 28 de julho a 3 de
agosto e de 28 de agosto a 3 de
setembro.

Câmara quer criação de projeto de
reaproveitamento de óleo de cozinha

Além das nossas casas,
estabelecimentos comerciais,
como bares, pastelarias e
restaurantes, jogam na rede de
esgoto o óleo de cozinha usado.
Isso provoca o entupimento da
rede e a poluição da água, o que
acaba causando danos
irreparáveis ao meio ambiente.
O descarte do óleo é apenas
uma pequena parte do grande
problema relacionado à geração
de lixo no mundo. Tratar lixo é
caro, e quando não tratado, há
um forte impacto ambiental.
No caso do óleo de cozinha
usado em frituras, a
possibilidade mais concreta
para evitar seu despejo na
natureza é reaproveitá-lo na
fabricação de sabão. Além do
sabão, o consumidor consciente

tem outra alternativa: doar - ou
mesmo vender - o óleo usado
para instituições e empresas
que se encarregam de reutilizar
o produto.
A reciclagem do óleo usado,
além de preservar o meio
ambiente, cria mecanismos de
geração de renda e emprego,
p r o m o v e n d o
o
desenvolvimento sustentável.
A reciclagem é uma forma
muito atrativa de
gerenciamento de resíduos, já
que transforma o lixo em
insumos, com diversas
vantagens ambientais.
A partir desta justificativa, o
Vereador Vinícius Samôr (PT)
apresentou uma indicação que
sugere ao Executivo
encaminhar à Câmara um

projeto de Lei que crie o
P r o g r a m a
d e
Reaproveitamento de Óleo de

cozinha no município de Ubá.
A proposição foi aprovada por
unanimidade dos Vereadores.

Requerimento pede Câmeras de monitoramento no
centro da cidade
O Vereador Paulo César
Raymundo (DEM) apresentou o
requerimento 035/10 que sugere
ao chefe do Executivo a adesão
a o P r o j e t o O l h o Vi v o ,
financiado pelo Pronasci, do
Ministério da Justiça.
Segundo o vereador, o programa
Olho Vivo prevê a instalação de
câmeras de qualidade digital,
com rotação de 360º e alcance
de, aproximadamente, um
quilômetro, conectadas por
meio de fibra ótica com o centro
de operações da Polícia Militar
(PM).

O projeto Olho Vivo consiste na
presença ocular da PM em
pontos estratégicos dos locais
de grande incidência criminal
por meio do monitoramento por
câmeras de vídeo. O objetivo do
projeto é diminuir o índice de
ocorrência de delitos e
aumentar a segurança da
população.
Legislação Municipal
Ubá possui legislação
municipal que disciplina a
instalação de câmera de vídeo
no Município. A Lei n.º 3.231
especifica o que é local de

acesso restrito, acesso limitado
e acesso público.
De acordo com o artigo 2º, as
imagens das câmeras instaladas
nos locais de acesso público
serão monitoradas
exclusivamente pela Polícia
Militar. É obrigatória a fixação
de aviso sobre a existência de
câmera.
Fica proibida a exibição a
terceiros de imagem produzida,
salvo para atender a requisição
de autoridade policial ou
judicial, com o fim de
investigação.

Vereador Paulo César Raymundo (DEM),
autor da proposição

Vereador pede implantação de Farmácia de Partilha em Ubá

Vereador Jorge da Kombi (PV)

A Farmácia da Partilha foi
idealizada é o local onde
medicamentos recebidos de
doações são disponibilizados à
população de baixa renda.
Todos os medicamentos que
chegam à Farmácia passam
inicialmente por um processo

de triagem, no qual são
conferidos vários itens (data
de validade, lote, aspecto
físico e condições gerais), uma
vez que muitos remédios
chegam abertos, doados por
pessoas que não precisam
mais.

Após a triagem, os
medicamentos são dispostos
em prateleiras, onde
permanecem até a
dispensação. Toda distribuição
é realizada gratuitamente,
mediante a apresentação da
prescrição médica do SUS ou
da Prefeitura Municipal. Essa
exigência é necessária para
evitar a automedicação, já que
o acesso ao medicamento sem
indicação médica pode levar a
problemas graves.
Os objetivos da Farmácia de
partilha são: atender às
necessidades da população
carente no que se refere ao
fornecimento de
medicamentos básicos;
fornecer orientação à
população sobre a utilização
correta dos medicamentos
dispensados, prevenindo o seu
mau uso; evitar a prática de
automedicação; possibilitar às

pessoas solidárias a chance de
partilha com os mais
necessitados.
Com este pensamento, o
Vereador Jorge Custódio
Gervásio (PV) apresentou ao
plenário o requerimento
040/10, que solicita, junto ao
Executivo, a realização de
estudos visando o
funcionamento da Farmácia
Popular junto a uma Farmácia
de Partilha, cabendo à
Secretaria Municipal de Saúde
a iniciativa da arrecadação dos
medicamentos, através da
mobilização das entidades
locais e da população, a
avaliação dos remédios
arrecadados em relação às
condições de consumo e
formas de reaproveitamento e
distribuição.
O requerimento foi aprovado
por unanimidade durante a
reunião do dia 15/03.
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Atas do Poder Legislativo
Resumo da Ata nº 62, da Sessão
Ordinária da Câmara Municipal de
Ubá, realizada no dia 13 de Outubro de
2009. Presentes todos os Senhores
Vereadores. Aprovação da Ata nº 61 da
sessão anterior. Em seguida leitura do
Protocolo: leitura das correspondências
recebidas. Passa-se para a apresentação
das Proposições dos Senhores
Vereadores: Vereador Antero Gomes de
Aguiar: Indicação no. 293/09 – ao
Prefeito, colocação de rede de esgoto na
Rua Olinda Comini Sperandio, no
Mangueira Rural, Indicação 301/09 – ao
Prefeito, asfaltamento da Rua Passos,
Bairro Santana, Indicação 306/09 – ao
Prefeito, asfaltamento da Rua Santa
Clara, Bairro Santana, Representação
079/09 – à ENERGISA, colocação de
dois postes, com iluminação pública, na
rua Fizinha Pirosca, Bairro COHAB.
Ve r e a d o r D a l m o J o s é C o e l h o :
Indicação317/09 – ao Prefeito,
cascalhamento da rua que liga o Bairro
Rosa Toledo ao Bairro Santa Edwiges,
sugerindo a utilização dos próprios
entulhos ali depositados, Indicação
318/09 – ao Prefeito, colocação de
bueiros para as ruas do Bairro
Seminário, Indicação 319/09 – ao
Prefeito, proceder na análise da água da
Comunidade da Barrinha, Indicação
321/09 – ao Prefeito, asfaltamento da rua
Walter Brusk, Vale do Ipê. Vereador
Carlos da Silva Rufato: Indicação
322/09 – ao Prefeito, junto à
ENERGISA, iluminação pública nos
postes já existentes no loteamento
Januário Guiducci, Requerimento
213/09 – ao Prefeito, contratação do Frei
Zeca, para a próxima exposição, de
2010, Moção de Congratulações e
Aplausos 076/09 – ao Secretário
Municpal de Educação, bem como à
Secretária Municipal Adjunto de
Educação, pelos relevantes serviços
prestados a essa administração pública,
Projeto de Lei 106/09 – que “dispõe
sobre a denominação de Rua Omiro
Gomes Pereira a logradouro público
desta cidade”.Vereador Cláudio
Ponciano: Indicação 323/09 – ao
Prefeito, realização da capina química
nos logradouros públicos do Bairro
Universitário, Indicação 324/09 – ao
Prefeito, colocação de placas ”proibido
jogar lixo”, na Rua Martinho Freire,
Requerimento 228/09 – ao Prefeito,
junto ao setor de fiscalização, para
vistoria dos equipamentos do Lava Jato
“Jatão”, na Rua Martinho Freire, no
centro de nossa cidade. Vereador Luiz
Alberto Gravina: Indicação 291/09 – ao
Prefeito, colocação da placa de
estacionamento exclusivo para, bem
como a pintura de faixas amarelas no
chão clientes, em frente ao n.º 421 da
Rua São José, onde brevemente será
instalada a Drogaria Pacheco. Vereador
Maurício Valadão Reimão de Melo:
Requerimento 229/09 – ao Secretário de
Obras e Serviços Urbanos, inspeção na
ponte da Rua Antonio Batista,
Requerimento 230/09 – ao Prefeito de
Ubá, solicitando a presença nesta Casa
de seu assessor responsável pela
coordenação do trânsito, para prestar
esclarecimentos sobre o assunto.
Vereador Paulo César Raymundo:
Representação 080/09 – ao Dr. Nilo
Marques Martins Junior e ao Diretor do
Presídio de Ubá, Sr. José Romão Filho,
solicitando-lhes que as normas de
soltura de um preso voltem a obedecer
aos horários em que vigiam
anteriormente. Vereadora Rosângela
Maria Alfenas de Andrade: Indicação
325/09 – ao Secretário Municipal de
Obras e Serviços Urbanos, reparos na
estrada que faz a ligação viária entre o
Distrito de Miragaia e o Município de
Divinésia, Moção de Pesar 077/09, pelo
falecimento do escritor Rosalvo Braga
Soares. Vereador Vinícius Samôr de
Lacerda: Representação 077/09 – ao
Ministério Público de Minas Gerais,
providências contra a instalação de
praças de pedágios nas estradas da Zona
da Mata Mineira, principalmente a
rodovia estadual que liga Viçosa a Ubá e
esta a Juiz de Fora, Indicação 316/09 –
ao Prefeito, manutenção das instalações

elétricas e hidráulicas do Conselho
Tutelar, bem como a colocação de
divisórias, Representação 078/09 – à
Empresa Viação Ubá de Coletivos
Urbanos, extensão da linha que serve a
comunidade de Ubá Pequeno até o Campo
Palmeiras,Moção de Congratulações e
Aplausos 075/09 – registro em Ata do
transcurso do Dia do Professor.
Vereadores Carlos da Silva Rufato e
Rosângela Maria Alfenas de Andrade:
Indicação 320- ao Secretário de Estado de
Saúde, solicitando a doação de dois ônibus
para transportar passageiro-pacientes
provenientes da Secretaria Municipal de
Saúde de Ubá. Ordem do Dia com
Discussão e votação única da seguinte
matéria: Projeto de Lei 101/09 que
“Dispõe sobre a concessão do Título de
Cidadania Honorária de Ubá ao
empresário Augusto Lopes Moreira”. Em
discussão e votação única, o projeto de lei
101/09 foi aprovado. Primeira discussão e
votação das seguintes matérias: 1)Projeto
de lei 100/09 que “Dispõe sobre a
reestruturação do programa de Auxílio
Alimentação aos Servidores municipais e
dá outras providências”. Foi dado vista ao
Projeto de Lei 100/09, 2) Projeto de Lei
089/09 que “dispõe sobre a denominação
de Rua Onofre Leite Alves a logradouro
público e dá outras providências”. Em
1ªdiscussão e votação, o projeto de lei
089/09 foi aprovado, 3)Projeto de Lei
094/09 que “altera o caput e a redação do
art. 1º da Lei Municipal 3.792, de 25/8/09,
que dispões sobre a denominação de Rua
Odette Arantes Ribeiro a logradouro
público e dá outras providências. Em 1ª
discussão e votação, o projeto de lei
094/09 foi aprovado, 4) Projeto de Lei
103/09 que “autoriza a abertura de crédito
especial ao Orçamento Municipal de
2009, no âmbito da Secretaria Municipal
de Obras e contém outras disposições”.
Em 1ª discussão e votação, o projeto de lei
103/09 foi aprovado, 5) Projeto de Lei
Complementar 007/09 que “dispõe sobre
o perímetro urbano no Município de Ubá e
dá outras providências”. Em discussão, o
Presidente chama para tomar assento à
Mesa o Secretário Municipal de
Planejamento Francisco Nascimento para
os esclarecimentos a respeito da
delimitação do perímetro urbano de Ubá,
suas implicações para as pessoas físicas (
IPTU) ou jurídicas ( alvará, legislação) e a
necessidade de sua divulgação para a
população. Em seguida, o Secretário
responde às indagações dos vereadores.
Todas as proposições foram aprovadas por
unanimidade. O presidente pede dois
representantes da Câmara no CODEMA (
Conselho Municipal de Meio Ambiente).
Apresentam-se o Vereador Maurício
Valadão (titular) e o Vereador Paulo César
Raymundo (suplente). O Sr. Presidente
declara encerrada esta sessão.
Resumo da Ata nº 63, da Sessão
Extraordinária para participação
popular da Câmara Municipal de Ubá,
realizada no dia 14 de Outubro de 2009.
Constatando-se a ausência dos Vereadores
Dalmo Coelho, Jorge Gervásio, Mauricio
Valadão e Rosângela Alfenas.
O Presidente da Mesa, Vereador Cláudio
Ponciano convoca, então, a primeira
inscrita da noite, Elaine Pereira Alves,
para apresentação do projeto Atenção da
Enfermeira nas ações da Atenção
Primária. Segundo Elaine, embora a
Secretaria de Estado de Saúde de Minas
Gerais disponibilize as linhas-guia (
publicações com procedimentos
focalizados nas diversas patologias e
condições dos usuários), “às vezes
orientações simples não são dadas no
posto de saúde, causando boa parte da
insatisfação do cidadão que busca a saúde
pública. Não há porque encaminhar uma
criança com diarréia para o hospital se há
posto de saúde, médico para atender e
medicamentos disponíveis.” Por isso ,
durante o período em que esteve
desempregada, elaborou uma compilação
dos procedimentos referentes aos diversos
programas de Saúde: Assistência à Saúde
da Mulher, da Criança, do Adolescente, do
Trabalhador e do Idoso objetivando tanto
o melhor atendimento ao usuário, como a
orientação que os enfermeiros devem
passar aos agentes de saúde em suas

visitas domiciliares, havendo,inclusive,
anexos direcionados aos agentes
comunitários. Por último, ressaltou a
importância da prevenção na saúde, do
conhecimento do sistema (para saber
dizer “não” ao usuário com
fundamentação) e, sobretudo, da
humanização no atendimento, desejando
que a compilação possa contribuir para a
melhoria da Saúde em Ubá. Os
vereadores parabenizaram a enfermeira
pelo seu empenho em benefício da
melhoria da Saúde no município de Ubá e
o Presidente da Mesa se comprometeu a
enviar ao Prefeito, Vadinho Baião e ao
Secretário de Saúde, Lauro Guimarães,
um requerimento apresentando o projeto.
Em seguida, foi chamado o segundo
inscrito da noite, Cabo Dantas,
representando os moradores do Campo de
Av i a ç ã o e a d j a c ê n c i a s , q u e
compareceram em grande número à
Sessão, para apresentar as reivindicações
da referida reunião: 1) - informação sobre
quando e onde será construída a nova
escola. ”A E.E. Adolfo Peixoto Filho ,
criada em 1951 , tem hoje cerca de 100
crianças e a comunidade pede que a
escola não seja desativada por tratar-se de
um patrimônio da comunidade.” Como há
necessidade da construção de uma escola
nova, mais distante da pista do aeroporto,
a comunidade enumerou três terrenos que
poderiam abrigar a escola: loteamento do
Dudu, de cerca de 2.000 metros
quadrados, destinado a obras municipais;
terreno do Edinho Farinheiro e terreno da
D. Lurdes, que poderiam ser negociados.
2) - construção da unidade do PSF , uma
vez que o atendimento atual é inadequado
tanto em termos de higiene, quanto de
privacidade, funcionando no Bar do
Carioca (Forró do Aeroporto), que é um
local aberto. 3) – Torre de telefonia
móvel. 4) Continuação da rua Ângelo
Sperandio, pois “com a pista do
aeroporto, uma parte da rua ficou sem
saída, aumentando a distância em cerca
de 2 km para os trabalhadores,
entregadores de gás, etc.e poderia ter
continuidade desembocando no Córrego
dos Mendes”. 5) Saneamento básico nas
ruas Messias Teixeira, Ângelo Sperandio
e Luciano Candian, pois o esgoto é jogado
na rua. 6) – Legalização dos nomes de
ruas pela Prefeitura.7) – Calçamento das
ruas Messias Teixeira, Francisco
Melquíades Filho e o trecho da rua sem
saída, além da legalização dos nomes das
ruas novas. 8) Definição do projeto de
linha de ônibus local. 9) Suspensão da
cobrança de taxa de iluminação pública
no Córrego dos Mendes, pois o lugar não
tem iluminação. 10) Cascalhamento do
Córrego das Posses. 11) Designação de
um agente de saúde do PSF para o
Córrego do Emboque.
O Cabo Dantas afirmou nunca ter
comparecido à Câmara por nunca ter
acreditado nela, mas que “hoje venho por
ver as realizações que vocês estão
empreendendo na cidade de Ubá, tanto a
Prefeitura, quanto a Câmara na aprovação
dos projetos.” O Vereador Vinícius
Samôr, como líder do governo, esclareceu
alguns pontos sobre a escola – que não
será desativada - e o Vereador Claudio
Ponciano ressaltou“ a importância desta
mobilização dos moradores em prol de
sua comunidade. Se todas as
comunidades fossem unidas pelo bem
comum, talvez conseguissem o que
almejam e não desistiriam no primeiro
obstáculo”. O Sr. Presidente agradece a
presença dos convidados, e declara
encerrada esta sessão.
Resumo da Ata nº 64, da Sessão
Ordinária da Câmara Municipal de
Ubá, realizada no dia 19 de Outubro de
2009. Presentes todos os Senhores
Vereadores. Aprovação das Ata nº 62 da
sessão anterior. Em seguida leitura do
Protocolo: leitura das correspondências
recebidas. Leitura de pareceres. Passa-se
para a apresentação das Proposições dos
Senhores Vereadores: Projeto de Emenda
à Lei Orgânica n.º 18/09, de autoria de
todos os Vereadores desta Casa, que
“altera a LOM/Ubá, suprimindo o art. 241
e seu respectivo Parágrafo Único”.
Proposições de autoria de todos os

Vereadores desta Casa que trata de
assunto de interesse do Distrito de
Miragaia: Indicação 326/09 – ao Prefeito,
visando dotar o Distrito de Miragaia de
acesso à internet, bem como reforma da
torre de TV naquela localidade,
Indicação 327/09 – ao Prefeito, dotar o
Distrito de Miragaia de Unidade Escolar
Municipal e a concessão de vale
transporte para que alunos do Distrito
possam ter acesso às escolas de
informática e outros cursos técnicos em
nossa cidade, Indicação 328/09 – ao
Prefeito, providências em favor da Escola
Estadual Cel. João Ferreira de Andrade,
no Distrito de Miragaia, Indicação 329/09
– ao Prefeito, manutenção, através de
cascalhamento e patrolamento, de todas
as estradas rurais de acesso ao Distrito de
Miragaia e adjacências bem como a
manutenção das pontes.Vereador Antero
Gomes de Aguiar: Indicação 331/09 – ao
Prefeito, implantação de rede de esgoto
na Avenida Bias Forte, Bairro Eldorado,
Indicação 33309 – ao Prefeito, que
promova o asfaltamento da Rua Domitila
Castanon, Bairro Eldorado,
Requerimento 235/09 – ao Prefeito, que
promova o asfaltamento da Rua Oséas
Maranhão, Bairro Oséas Maranhão,
reiterando Indicação 229/09,
Requerimento 236/09 – ao Prefeito, que
promova o asfaltamento da Rua Dr.
Fécas, Bairro Eldorado, reiterando
pedido contido na Indicação 230/09.
Vereador Carlos da Silva Rufato: Projeto
de Lei 111/09 – que “dispõe sobre a
denominação de Praça Rosalina Maria
Nunes Pereira a logradouro público desta
cidade”. Vereador Cláudio Ponciano:
Moção de Congratulações e Aplausos
078/09, ao Sindicato dos Produtores
Rurais de Ubá, na pessoa do Presidente
José Januário Carneiro Neto, extensivo
aos parceiros Banco do Brasil, EMATER,
Prefeitura Municipal de Ubá e Instituto
Sol do Campo, pela realização do Projeto
“BARRAGINHAS”, elaborado e
executado pelo Engenheiro Agrônomo
Edson Teixeira Filho. Vereador Dalmo
José Coelho: Requerimento 233/09 – ao
Presidente desta Casa, regulamentar as
reuniões de Comissões Permanentes
desta Casa, principalmente no tocante a
suas realizações, com vistas ao
agendamento das mesmas em tempo
hábil, de antecedência de, no mínimo,
vinte e quatro horas. Vereador Jorge
Custódio Gervásio: Indicação 334/09 – ao
Prefeito, a liberação de uma ambulância
para servir a comunidade do Distrito de
Diamante, bem como a colocação de um
pediatra para atender no posto de saúde
daquele Distrito, Indicação 335/09 – ao
Prefeito, realizar junto à Empresa
ADSERVIS, a cobrança do depósito do
PIS de seus funcionários que prestam
serviço para a atual administração
pública. Vereador Maurício Valadão
Reimão de Melo: Requerimento 234/09,
ao Secretário Municipal de
Administração, Sr. Agenor Sereno Neto,
o envio de cópia a esta Casa de Leis, da
prestação de contas da festa realizada no
Horto Florestal, quando comemorou o
aniversário desta cidade. Vereador Paulo
César Raymundo: Indicação 340/09 - aos
Secretários Municipais de Educação e de
Saúde, construção de uma escola e uma
unidade de saúde no terreno pertencente à
Prefeitura de Ubá, em frente ao imóvel do
Dr. Dudu, nas imediações do Aeroporto
Municipal, Requerimento 237/09 - ao Dr.
Giovane, responsável pelo IML; ao
Delegado Regional, Dr. João Euzébio de
Queirós; ao Prefeito, Vadinho Baião; aos
peritos: Dr. José Ricardo Demolinaro de
Almeida, Dr. Henrique e Dr. Cláudio; ao
Diretor Clínico do Hospital Santa Isabel:
Dr. Itamar dos Santos e Dr. João Alberto
Duarte; ao Diretor Clínico do Hospital
São Vicente de Paulo: Sr. Alencar; aos
representantes das funerárias: Santa
Edwiges e Santa Rita; à Imprensa Local
escrita, falada e televisada para uma
reunião extraordinária nesta Casa, a fim
de discutir o problema da liberação de
corpos nos necrotérios e no IML de nosso
Município, Requerimento 238/09 expeça correspondência ao Senhor
Willian Marcos de Oliveira, Chefe da

Agência da Providência Social de Ubá,
convidando os responsáveis pelas
perícias médicas e os médicos: Dr. Carlos
Raimundo, Dr. Arnaldo, Dr. Sebastião,
Dr. Fernando e Dr. José Maurício a
participarem de uma reunião nesta Casa,
Requerimento 239/09 - ao Prefeito,
asfaltamento de todas as ruas do Bairro
Schiavon. Reitera Indicação 111/09,
Requerimento 240/09 - ao Prefeito, o fiel
cumprimento da Lei Municipal 2628, que
dispõe sobre a afixação de quadro com os
horários de atendimento médico nas
Unidades de Saúde do Município de Ubá.
Reitera Requerimento 164/09.
Requerimento 241/09 - ao Prefeito,
asfaltamento de todas as ruas do Bairro
São José, na Vila Casal. Reitera Indicação
110/09, Requerimento 242/09 - ao
Prefeito, construção de uma creche, com
vistas a atender as comunidades: Altair
Rocha, Palmeiras e Vila Casa, no terreno
da municipalidade, da Rua Francisco
Teixeira de Abreu, nº766. Vereadora
Rosângela Maria Alfenas: Indicação
230/09, ao Prefeito, instalação de lixeiras
na Praça Prefeito Armando Bigonha,
Indicação 336/09 - ao Prefeito,
asfaltamento das ruas do Bairro San
Raphael, Indicação 338/09 - ao Prefeito,
manutenção da pavimentação ou mesmo
asfaltamento das ruas do Bairro Santa
Cruz, Indicação 339/09 - ao Prefeito,
reforma da proteção para pedestres
(corrimão) da ponte sobre o Rio Ubá no
prolongamento da Rua Monsenhor
Lincoln Ramos. Vereadores Vinícius
Samôr de Lacerda, Antero Gomes de
Aguiar e Luiz Alberto Gravina:
Requerimento 231/09 - ao Presidente
desta Casa, a instalação de uma Comissão
Especial de Vereadores, com a finalidade
de realizarem estudos e trabalhos de
reformulação, adaptação e modernização
da LOM/Ubá. Vereador Vinícius Samôr
de Lacerda: Requerimento 232/09 - ao
Presidente desta Casa, deliberar ao menos
um representante do Legislativo
Municipal para participar do processo de
revisão do PPAG 2010 (Plano Plurianual
de Ação Governamental) que terá cinco
etapas para colher sugestões e propostas,
Representação 081/09 - ao Ministério dos
Esportes, na pessoa do Secretário
Executivo Wadson Ribeiro, agradecendo
a doação de Kits Esportivos para as
Escolas Municipais de Ubá, e solicita
também a agilidade na liberação dos
recursos para o Programa Esporte e Lazer
da Cidade – PELC, que já foi aprovado
por esse Ministério. Ordem do Dia com
discussão e votação final das seguintes
matérias: 1) Projeto de Lei 089/09 que “
dispõe sobre a denominação da rua
Onofre Leite Alves a logradouro público e
dá outras providências”. Em discussão e
votação final, o projeto de lei 089/09 foi
aprovado, 2) Projeto de lei 094/09 que “
altera o caput e a redação do Art. 1º da Lei
Municipal 3..792, de 25 de agosto de
2009, que dispõe sobre a denominação de
Rua Odette Arantes Ribeiro a logradouro
público e dá outras providências.” Em
discussão e votação final, o projeto de lei
094/09 foi aprovado, 3) Projeto de lei
103/09 que “autoriza a abertura de
crédito especial ao Orçamento Municipal
de 2009 no âmbito da Secretaria
Municipal de Obras e contém outras
disposições.” Em discussão e votação
final, o projeto de lei
103/09 foi
aprovado.Primeira discussão e votação
das seguintes matérias: 1)Projeto de lei
100/09 que “dispõe sobre a reestruturação
do Programa de Auxílio Alimentação aos
Servidores Municipais e dá outras
providências”. Presentes os convidados: a
presidente da Associação dos Servidores
Públicos de Ubá, Norma Costa Fernandes
e o Secretário Municipal de
Administração, Agenor Marques Sereno
Neto. Pedido vista ao projeto de lei
100/09, foi marcada nova reunião para o
dia 22. 2)Projeto de Lei Complementar
007/09 que “dispõe sobre o perímetro
urbano no Município de Ubá e dá outras
providências”. Em 1ª discussão e votação,
o projeto de lei complementar 007/09 foi
aprovado. Todas as proposições foram
aprovadas por unanimidade. O Sr.
Presidente declara encerrada esta sessão.
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Os alunos do EJA (Educação para Jovens e Adultos) estiveram no plenário da Câmara e participaram do Projeto Escola na Câmara. Durante o evento, eles conversaram com o Vereador Claudio
Ponciano (PT), Presidente da Câmara Municipal, e conheceram o funcionamento do Poder Legislativo Municipal. Os alunos foram recepcionados pela Diretora da Câmara, Maria Letícia Mendonça Maciel.
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