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Câmara promove palestra sobre Lei Orgânica
No último dia 17 de junho, a
Câmara Municipal realizou
uma palestra no plenário
Vereador Lincoln Rodrigues
Costa. O evento aconteceu
em função da reformulação
da Lei Orgânica do
município.
Manoel Denezine Tavares,
Procurador Jurídico da
Câmara de Juiz de Fora,
falou sobre “a importância
da Lei Orgânica para o
município e o cidadão”.
Dezenas de pessoas
marcaram presença.
Pode-se dizer que a Lei
Orgânica Municipal (LOM)
é a “Constituição” do
município. É a norma que
assegura a autonomia do
Município e que serve para
delinear sua estruturação e
administração, devendo ser
elaborada em consonância
com as constituições federal
e estadual.
Os Vereadores escutaram atentamente as palavras do Procurador Jurídico da Câmara Municipal de Juiz de Fora, Manoel Denezine (destaque)
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O Relatório Anual é um
importante instrumento de
prestação de contas. Por meio
dele você fica sabendo os
resultados dos programas e
ações da Câmara Municipal
de Ubá em favor da
comunidade ubaense. Seu
objetivo é fornecer
informações sobre a evolução
da Câmara e sua atuação no
ano de referência aos
diversos públicos do
município.
A transparência na
administração pública é
obrigação imposta a todos os
administradores que atuam
em nome dos cidadãos,
devendo eles velar pela coisa
pública com maior zelo que
aquele que teriam na
administração de seus
interesses privados.
Os destinatários da
administração, os
administrados, têm o direito à
publicidade dos atos estatais
e a possibilidade de exercer a
fiscalização. O combate à

corrupção é apenas um dos
aspectos da transparência,
mas não é o principal. Isto
porque o direito dos
administrados não se limita à
fiscalizar eventuais
ilegalidades na gestão
pública, mas também
verificar se a destinação dos
recursos, além de lícita, tem
sido adequada, razoável,

moral e eficiente.
A transparência nas
informações, financeiras ou
não, é um dos fatores que
sustentam a credibilidade de
uma instituição. E não
poderia ser de outra maneira,
pois a Câmara administra
recursos públicos para serem
empregados na execução da
função legislativa.

Na foto, o primeiro (E) e o último relatório anual de atividades
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Palavra do Presidente DER informa que serão instalados
Relatório Anual de Atividades
13 radares na região
da Câmara Municipal de Ubá

*Claudio Ponciano

No ultimo dia 17 de julho,
durante a Sessão Solene
comemorativa do aniversário
de 153 anos de emancipação
política do município de Ubá
e entrega dos Títulos de
Cidadania Honorária,
apresentamos à comunidade
o Relatório Anual de
Atividades da Câmara
Municipal em 2009.
O relatório de atividades é
mais uma ação da Câmara
Municipal com objetivo claro
de tornar conhecido o
trabalho dos vereadores e da
vereadora que compõem a
Câmara Municipal de Ubá.
No Brasil a função do
vereador nem sempre é bem
conhecida pelo cidadão.
Entender a as funções do
prefeito talvez seja mais fácil,
pois ele é o titular do Poder
Executivo e é quem tem os
instrumentos para a
realização das políticas
públicas. Já o trabalho do
vereador não é tão evidente
assim, por isto neste relatório
procurou-se também orientar
o cidadão sobre as atribuições
da Câmara Municipal, a
saber: representar, assessorar,
l e g i s l a r, p a r t i c i p a r d a
elaboração do Orçamento,
exercer o controle externo e
atuar para o equilíbrio entre
os poderes. Também estão
detalhadas de forma
pedagógica todas as
contribuições do Legislativo
ao desenvolvimento do
município e ao exercício da
cidadania.
Relatórios de atividades é
prática comum nas casas
legislativas pelo Brasil, e já o
foi na Câmara Municipal de
Ubá quando, nas longínquas
décadas de 70 e 80, a Diretora
da Câmara Municipal de
Ubá, professora Maria
Letícia Mendonça Maciel
organizava e disponibilizava

um relatório de atividades
para o conhecimento dos
vereadores, autoridades e
comunidade. Nos anos
seguintes este importante
procedimento de prestação de
contas, transparência e
educação política foi
totalmente abandonado.
No ano de 2009, após a posse
da atual mesa diretora da
Câmara Municipal de Ubá,
tomei conhecimento da
existência dos relatórios das
décadas anteriores e
assumimos o compromisso
de dar-lhes continuidade. Foi
constituída uma comissão de
servidores para organizar as
informações, e no momento
da conclusão, o texto em
bruto foi distribuído a todos
para que pudéssemos contar
com a participação dos
vereadores, bem como com a
quase totalidade dos
servidores da Câmara
Municipal de Ubá.
No relatório são apresentados
os vereadores e a vereadora
eleitos, no pleito de cinco de
outubro de 2008, para a
Legislatura 2009-2012, a
composição da Mesa
Diretora da Casa e das
Comissões Técnicas
Permanentes para o biênio
2009-2010, os programas
desenvolvidos, a relação das
leis aprovadas, o trabalho das
comissões, etc. tudo
quantificado de forma
detalhada.
Diante do frequente
desencanto da população
brasileira com os atos
políticos, que a leva muitas
vezes a perguntar para quê
existem as Casas
Legislativas, a Câmara de
Ubá espera ter oferecido aos
ubaenses uma resposta
transparente e digna de seus
representantes.

A representação 017/10, de
autoria do Vereador Vinícius
Samôr de Lacerda (PT), e
aprovada por unanimidade
durante a reunião do dia
19/04, solicitava
providências quanto aos
diversos acidentes
rodoviários ocorridos nas
estradas da Zona da Mata
Mineira.
E m r e s p o s t a à
correspondência, o
Subsecretário de Transportes
do Governo de Minas Gerais,
Fabrício Torres Sampaio,
afirmou que foram
implantados quebra-molas na
rodovia MGC265 (trecho de
Rio Pomba) e que os mesmos
dispositivos de redução de
velocidade serão inseridos
nas rodovias MG133 (Rio
Pomba – Tabuleiro) e MG
447 (trecho de Ubá).

Rodovia Mg447 (Ubá) terá quebra-molas

Fabrício Torres informou
ainda que está prevista a
instalação de 13 pontos de
radares em rodovias sob
circunscrição da 5ª
coordenadoria regional do
DER/MG. De acordo com a
correspondência assinada

pelo Subsecretario de
Transporte foram realizadas,
no primeiro semestre de
2010, duas blitz educativas,
abrangendo 1274 pessoas,
com distribuição de 1097
fôlderes sobre acidentes nas
estradas.

Parlamentares pedem mais
pontos de táxis na cidade

O autor da proposição, Vereador Luís Alberto Gravina (PMDB)

Segundo dados do IBGE, o
município de Ubá está muito
próximo dos 100 mil
habitantes e, segundo o
requerimento 130/10, de
autoria do Vereador Luís
Alberto Gravina (PMDB), as
reclamações de populares
indicam que o número de

taxistas é insuficiente.
A proposição apresentada,
aprovada por unanimidade dos
vereadores, e com cópia
encaminhada ao presidente do
Conselho Municipal de
Trânsito, José Lanis, solicita
ao Executivo novas
concessões para pontos de táxi

em locais estratégicos do
município, bem como o envio
de um projeto de Lei que
es t ab el eça a p ro p o rção
táxi/habitante.
A Constituição Federal atribui
competência ao município
para legislar sobre assunto de
interesse local,
especificamente em matéria
de transporte público (art. 30)
e, por isto, diversos
municípios mineiros
estabelecem legislação
específica para a proporção
entre táxis e habitantes. Em
Juiz de Fora, por exemplo, a
proporção é de 1 táxi para cada
mil habitantes.
“Nosso município vem
crescendo, urgindo, portanto,
o aprimoramento da legislação
pertinente e a expansão dos
pontos de táxis para o bom
atendimento da população”,
justificou o autor da matéria.
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Câmara promove palestra sobre Lei Orgânica
para a efetiva participação
popular é a gestão
municipal. Todavia, poucos
são os municípios que
desenvolvem a participação
no sentido da radicalidade
democrática, exercida
concretamente através da
participação popular na
administração pública”.
Manoel explicou, ainda, que
a participação popular é um
importante instrumento
para o aprofundamento da
democracia que, a partir da
descentralização, faz com
que haja maior dinâmica na
p a r t i c i p a ç ã o ,
principalmente no âmbito
local. “A participação
popular visa estabelecer
parcerias entre Estado e a
sociedade civil, para que,
juntos, possam atingir o
objetivo desejado por todos,
que é a melhoria das
condições de vida de toda a
população”, justifica.
No Município também será
possível a participação
cidadã através dos projetos
de lei de iniciativa popular,
nos termos do inciso XIII,
do artigo 29, da
Constituição da República.
Neste caso, é necessário que
haja a manifestação de pelo
menos cinco por cento do
eleitorado municipal e que
o projeto de lei seja de
interesse do município, da
cidade ou dos bairros. Cabe
à lei orgânica organizar o
processo de votação e os
prazos de tramitação na
câmara municipal.
Outro importante
mecanismo de participação
da coletividade na
administração pública é a
audiência pública.
De todos os atos legislativos
editados pela comunidade
local, não há dúvida de que a
Lei Orgânica é o mais
importante, uma vez que
deve estabelecer as
diretrizes básicas da
organização política do
Município e dos principais
setores da Administração
Pública local. Apesar de não
ser a Lei Orgânica o ato
político por excelência da
municipalidade, existe uma
controvérsia doutrinária
sobre sua verdadeira
natureza jurídica.
“O objetivo é destacar, no

Legislativo trabalha intensamente pela reformulação da Lei Orgânica

google.com

No último dia 17 de junho, a
Câmara Municipal realizou
uma palestra no plenário
Ve r e a d o r L i n c o l n
Rodrigues Costa. O evento
aconteceu em função da
reformulação da Lei
Orgânica do município.
Manoel Denezine Tavares,
Procurador Jurídico da
Câmara de Juiz de Fora,
falou sobre “a importância
da Lei Orgânica para o
município e o cidadão”.
Dezenas de pessoas
marcaram presença.
Pode-se dizer que a Lei
Orgânica Municipal (LOM)
é a “Constituição” da
cidade. É a norma que
assegura a autonomia do
Município e que serve para
delinear sua estruturação e
administração, devendo ser
elaborada em consonância
com as constituições federal
e estadual.
A LOM oferece ao
Município instrumentos
legais capazes de enfrentar
a s c o n s t a n t e s
transformações por que
passa a cidade, o que, via
direta, proporcionará nova
ordem ao desenvolvimento
de todo o Município.
O texto da lei orgânica deve
versar sobre a estrutura dos
dois poderes municipais
(Legislativo e Executivo),
além de normas de caráter
geral relativas à sua
o r g a n i z a ç ã o e
funcionamento, atendidas
as peculiaridades locais.
“Não obstante as mudanças
da Constituição Federal, as
leis orgânicas municipais,
em grande maioria, não
acompanharam as
alterações constitucionais e
infraconstitucionais. Outros
tantos preceitos que ainda
podem ser visualizados em
Leis Orgânicas não devem
mais ser aplicáveis,
porquanto estão em
dissonância com as leis
pátrias, sendo, destarte,
imprescindível que cada
Câmara, por meio de seus
Vereadores, proceda à
revisão/adequação da Lei
Orgânica Municipal, de
modo a atualizá-la”, disse o
procurador da Câmara de
Juiz de Fora.
Segundo Manoel Denezine,
“o campo mais propício

O público compareceu ao evento

texto da Constituição da
República, os traços
fundamentais reveladores
da autonomia municipal,
com ênfase especial na Lei
Orgânica. Procuramos
extrair da redação do art.
29 os elementos
identificadores e
característicos dessa lei
auto-organizatória, os
quais são da maior
importância para a
verificação de sua
verdadeira natureza

jurídica”, esclareceu o
procurador da Câmara de
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Eleições 2010

Cartórios
do interior
têm novo
horário
Os cartórios eleitorais do
interior passam a funcionar
das 12 às 18 horas desde o dia
12/07. O horário anterior, das
10 às 16 horas, será mantido,
excepcionalmente, apenas às
quartas-feiras. O
funcionamento em plantões
de fim de semana serão
decididos pela Corregedoria
do TRE a cada mês, de acordo
com a necessidade do
trabalho. Neste mês de julho
não haverá mais plantões nos
c a r tó r io s. E m c a so de
dúvidas, o eleitor tem à
disposição o Disque-Eleitor
(3291-0004) ou pode ainda
consultar o site do Tribunal (
www.tre-mg.gov.br ).
Na Secretaria do TRE o
trabalho em regime de plantão
devendo se estender até as
eleições de outubro, conforme
determina o Calendário
Eleitoral. O horário para
funcionamento do protocolo
judiciário e do atendimento
dos setores ao público externo
(advogados, candidatos,
partidos, jornalistas), nos
finais de semana e feriados, é
das 12 às 19 horas. Nos dias
úteis, o horário de
atendimento permanece das 7
às 19 horas.
Segundo a Portaria 84/2010
da Presidência do Tribunal,
“os prazos fixados em horas,
que porventura vencerem em
período compreendido entre o
horário de fechamento e o de
abertura do protocolo
judiciário, ficam
automaticamente
prorrogados para o término da
primeira hora de início de seu
funcionamento”.

Com o objetivo de atender os
anseios da população, o tema
“transporte coletivo” vem
sendo intensamente discutido
na Câmara Municipal, tendo
motivado muitas proposições
apresentadas durante as
últimas reuniões da Casa, entre
elas diversas encaminhadas
recentemente pelos vereadores
ao Gerente da Empresa Viação
Ubá de Coletivos Urbanos,
Egídio Campos Santana, todas
aprovadas por unanimidade.
Os vereadores Carlos Rufato
(PSDB) e Jorge da Kombi
(PV), no requerimento nº.
116/10, solicitaram à empresa
que realize estudos para
verificar a possibilidade de
alteração no último horário da
linha de ônibus coletivo que
atende ao Bairro Santa
Bernadete, passando de
19h30min para 22h30min.
Outra mudança de horário foi
solicitada à Viação Ubá pelos
vereadores supracitados,
através do requerimento n°
117/10. Trata-se da linha que
atende ao Aeroporto
Municipal, cujo horário de
atendimento deveria ser
estendido também até às
22h30min. No mesmo
requerimento, os vereadores
Carlos Rufato e Jorge da
Kombi pediram a alteração no
itinerário da referida linha,
passando também pelo Bairro
Santa Bernadete.
O vereador Jorge da Kombi
apresentou mais duas
solicitações à Viação Ubá
através dos requerimentos n°
115/10 e nº. 120/10. No
primeiro, o vereador requereu
estudos para viabilizar a
implantação de uma linha de
ônibus urbano que atenda os
moradores da Vila Casal até às
proximidades do Bairro San
Raphael. Segundo ele, “os
moradores daquele bairro
precisam usar dois ônibus para
se deslocarem até ao Hospital
S a n t a I s a b e l e ,
consequentemente, gastam

Várias reclamações referentes à empresa chegaram à Câmara

com duas passagens”.
Já no requerimento nº. 120/10,
o vereador Jorge da Kombi
solicita que seja analisada a
possibilidade de implantação
de linha de ônibus que passe
pelas ruas do Bairro Schiavon.
Ta m b é m d i r e c i o n a d a à
empresa de coletivos é a
Representação nº. 35/10, em
que os vereadores Cláudio
Ponciano (PT) e Paulo César
Raymundo (DEM) solicitam à
Viação Ubá a remessa à
Câmara da relação de todos os
horários de circulação de
ônibus em todas as linhas
operadas pela Viação no
município.
O Presidente da Câmara, no
requerimento nº. 128/10, em
reiteração à indicação nº.
12/10, de sua autoria, e ao
Requerimento nº. 120/10, do
vereador Jorge da Kombi,
solicitou, ainda, ao Conselho
Municipal de Transportes e
Trânsito de Ubá e à Viação Ubá
que sejam realizados estudos
visando à implantação de linha
de ônibus ou microônibus para
atender as comunidades do
Bairro São José, parte alta do

Morro do Querosene e ainda a
parte alta dos bairros Shiavon e
Altair Rocha.
O vereador Paulo César
Raymundo (DEM) quer que a
Viação Ubá esclareça a retirada
de circulação de algumas
linhas de ônibus que atendiam
as comunidades do Córrego
Santana, Córrego da Coruja,
Córrego Alegre e outras. O
vereador, no Requerimento nº.
134/10, cita como exemplo o
microônibus da referida
empresa, que antes saía do
Aeroporto, passava pela
Rodovia Ub/uidoval,
contornava o Campo do Santo
Antônio e que não realiza mais
este trajeto. Segundo ele, por
causa desta situação, a
população agora tem que
utilizar o ônibus
intermunicipal que faz o trajeto
Ubá/Guidoval, e pagar
passagem mais cara por isso.
Além das linhas de ônibus, o
transporte urbano oferecido
pelos táxis também está entre
as preocupações do
Legislativo. No Requerimento
nº. 130/10, o vereador Luiz
Alberto Gravina (PMDB)

solicitou ao Executivo novas
concessões para pontos de táxi
em locais estratégicos do
município, a pedido da
população, assim como o
envio de projeto de lei que
estabeleça a proporção
táxi/habitantes.
O gerente da Viação Ubá foi
convidado, através do
requerimento nº. 114/10, do
vereador Jorge da Kombi, a
participar de uma Reunião
Ordinária na Câmara. A
finalidade do convite, segundo
o autor da proposição, seria
uma exposição sobre as
adaptações nos coletivos
urbanos recém-adquiridos pela
Viação Ubá para melhor
atender aos portadores de
necessidades especiais.
O transporte coletivo e o
trânsito de Ubá foram os temas
da reunião da Câmara
Itinerante realizada no último
dia 14, no Bairro Palmeiras,
para a qual Egídio Campos
Santana também foi
convidado. O convite foi
objeto do Requerimento nº.
129/10, de autoria do vereador
Cláudio Ponciano.

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

Notas

Vereadores querem melhorias no
transporte coletivo

Segundas-Feiras às 19h
Rua Santa Cruz, 301
www.camarauba.mg.gov.br
imprensa@camarauba.mg.gov.br
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Câmara divulga relatório anual
de atividades
O Relatório Anual é um
importante instrumento de
prestação de contas. Por meio
dele você fica sabendo os
resultados dos programas e
ações da Câmara Municipal de
Ubá em favor da comunidade
ubaense. Seu objetivo é
fornecer informações sobre a
evolução da Câmara e sua
atuação no ano de referência
aos diversos públicos do
município.
A transparência na
administração pública é
obrigação imposta a todos os
administradores que atuam em
nome dos cidadãos, devendo
eles velar pela coisa pública
com maior zelo que aquele que
teriam na administração de
seus interesses privados.
Os destinatários da
administração, os
administrados, têm o direito à
publicidade dos atos estatais e a
possibilidade de exercer a
fiscalização. O combate à
corrupção é apenas um dos
aspectos da transparência, mas
não é o principal. Isto porque o
direito dos administrados não
se limita à fiscalizar eventuais
ilegalidades na gestão pública,
mas também verificar se a
destinação dos recursos, além
de lícita, tem sido adequada,
razoável, moral e eficiente.
A transparência nas
informações, financeiras ou
não, é um dos fatores que
sustentam a credibilidade de
uma instituição. E não poderia
ser de outra maneira, pois a
Câmara administra recursos
públicos para serem
empregados na execução da
função legislativa. É a
transparência que permite ao
cidadão julgar a eficácia da
gestão pública. Por isso, os

fatos e números que são vistos
no Relatório Anual distribuído
pela Câmara vão muito além
da frieza dos dados, eles
representam conquistas
significativas do Poder
Legislativo.
Em 2009, a Câmara Municipal
preocupou-se em trazer a
comunidade para mais perto
dos vereadores. A Mesa
Diretora, composta pelos
Vereadores Cláudio Ponciano
(Presidente), Carlos Rutafo
(Vice-Presidente) e Rosângela
Alfenas (1ª Secretária),
implantou novos programas
que beneficiaram a população
pela proximidade com os edis.
Os principais itens constantes
no relatório são as funções da
Câmara (representativa,
a s s e s s o r a m e n t o ,
administrativa e legislativa), a
participação na elaboração do
Orçamento Municipal e o
controle externo, com as
atividades que corresponderam
a cada um em 2009.
O Vereador Cláudio Ponciano
(PT) ressaltou a parceria entre
os Poderes (Executivo e
Legislativo) na busca de
melhorias para a população e
que estão apresentadas no
relatório anual. “Muitas
medidas sugeridas pelo atual
governo e aprovadas por
unanimidade pela Câmara em
2009, só terão visibilidade
agora (em 2010) quando as
obras forem iniciadas. Talvez a
população nem perceba a
participação dos vereadores
nestas obras. Mas trabalhamos
juntos para viabilizar todas as
obras e serviços que estão
acontecendo na cidade, pois
sem o trabalho da Câmara, seja
aprovando leis, seja
suplementando o orçamento ou

autorizando os empréstimos,
muitas destas obras não seriam
realizadas”, disse.
Proximidade da população
com a Câmara
Além do Relatório Anual,
outras atividades da Câmara
seguiram a diretriz da
aproximação com o cidadão,
em 2009. O Programa Câmara
Itinerante consiste em reuniões
de caráter informal que
acontecem nos bairros e
distritos e tem como objetivo
aproximar e integrar as
comunidades e segmentos
diversos às ações do Poder
Legislativo Municipal.
Durante estas reuniões,
lideranças comunitárias e
populares participam dando
sugestões e fazendo cobranças
para a solução das
necessidades das
comunidades.
Com a criação da internet
popular na Câmara, dá-se ao
cidadão a oportunidade de uso
da tecnologia, permitindo a
inclusão digital, trazendo a
população ao ambiente da
Câmara e democratizando o
acesso à internet. Este acesso
gratuito à web, via Internet
Popular, se propõe a ser uma
ferramenta digital que facilite a
realização de tarefas escolares
de alunos da rede pública e
sirva com agilidade a todos que
necessitem de informações
atualizadas, como as
associações de moradores e
entidades municipais, tais
como os Conselhos.
Já o programa Escola na
Câmara tem como objetivo
principal fomentar a
participação política de
estudantes, professores e
demais servidores da Educação
, além de estimular os

Informações do relatório
É importante ter-se presente que os
reflexos da transparência na gestão
pública não se limitam ao campo da
administração e tampouco às
conseqüências políticas que uma
gestão ineficiente teria. Elas se
ampliam pela repercussão no
diversos setores da vida nacional,
uma vez que o mais grave problema
da falta de transparência pública é o
impacto sobre a credibilidade das
instituições democráticas que, uma
vez enfraquecidas, abrem espaço
para a insegurança e a desordem.
A Diretora Geral da Câmara, Profª
Maria Letícia Mendonça Maciel, diz
que para que o relatório atinja os seus
objetivos é necessário que os dados e
as informações publicadas sejam
escritos em linguagem clara e de

fácil compreensão pelo cidadão que,
em regra, não domina os conceitos
técnicos e jurídicos tão corriqueiros
na administração pública. “Há de ser
uma exposição cristalina, detalhada e
objetiva, de modo que seja
compreensível não apenas por
técnicos, mas, principalmente, por
qualquer cidadão, o autêntico
interessado nas informações”,
afirmou a Diretora do Legislativo.
“Outro aspecto que merece atenção
diz respeito à certeza quanto aos
dados a serem divulgados. Isso impõe
ao administrador público um
exercício ainda pouco usual, o de
trabalhar concretamente com as
informações, de modo a gerenciá-las
e extrair conseqüências práticas
quanto à gestão”, diz Maria Letícia.

O primeiro relatório de atividades da
Câmara Municipal de Ubá foi
elaborado em 1987 pela Diretora
Geral, Maria Letícia Mendonça
Maciel, com a ajuda de Evandro
Dorigueto. “Com a ajuda do Evandro,
conseguimos elaborar um relatório
estatístico que nos foi solicitado pelo
então Presidente da Câmara, José
Januário Carneiro Neto, e pelo VicePresidente, Norton Antônio
Fangundes Reis. À época, não
tínhamos os recursos de hoje, o que
nos causou muita dificuldade para a
elaboração do relatório”, disse a
Diretora.
Na foto ao lado, a Diretora Geral da
Câmara Municipal de Ubá, Maria
Letícia Mendonça Maciel, com o
primeiro relatório anual de atividades.

Capa do relatório de 2009

estudantes do município a
visitarem e participarem das
atividades da Câmara
Municipal a fim de promover a
política como matéria
complementar e indispensável
à construção da cidadania.
Outra forma de aproximação
com a população é a Rádio
Câmara. Através do site da
i n s t i t u i ç ã o
(www.camarauba.mg.gov.br),
as pessoas podem ouvir, em
tempo real, as reuniões

ordinárias, extraordinárias e
sessões solenes que
acontecem no plenário da
C â m a r a . A n e w s l e t t e r,
igualmente disponível no site,
também é uma ferramenta
difusora de informação.
To d a s a s m a t é r i a s
jornalísticas produzidas pela
Assessoria de Comunicação
da Câmara são repassadas às
pessoas cadastradas através
de seus endereços eletrônicos
(e-mails).
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Acidentes com motociclistas preocupam Vereadores
De acordo com o 21º Batalhão
de Polícia Militar, até maio
deste ano já ocorreram, com
motociclistas, 188 (46%)
acidentes com vítimas e 46
sem vítimas em Ubá e
municípios limítrofes. No
to tal, aco n teceram 2 3 4
acidentes em apenas 150 dias.
O governo federal procura o
diálogo com a comunidade de
trânsito para encontrar
soluções, mas os resultados
continuam aquém do
esperado, pois as estatísticas

disponíveis têm comprovado
que a situação a cada dia se
torna mais grave.
O cenário é mais perturbador
nas grandes cidades, porém as
pequenas e médias já sofrem
com as conseqüências da falta
de medidas concretas, como
demonstram os números de
Ubá.
Há quem defenda a
obrigatoriedade, já prevista no
Código de Trânsito Brasileiro
(CTB), do estudo do trânsito
na grade curricular do ensino

em todos os níveis. Para
melhorar a qualidade de
motoristas e pedestres e
diminuir o número de
acidentes, a legislação de
trânsito deveria estar nas
escolas.
Conforme o CTB é obrigatória
a inserção da educação para o
trânsito dentro da sala de aula
desde a educação infantil até o
ensino superior, mas esta é
uma determinação legal que
nem sempre é cumprida.
Foi com o intuito de prevenir

estes acidentes que o vereador
Maurício Valadão (PTB)
apresentou o requerimento
106/10, solicitando do Diretor
da Divisão de Trânsito de Ubá,
Prof. Joaquim Carlos de
Souza, medidas mais efetivas
para a melhoria do trânsito no
município, que a cada dia
torna-se mais caótico.
“Gostaria de lembrar que
protestei pelo fato da
prefeitura premiar com
motocicletas, após sorteio, os
bons pagadores do IPTU, sem

um exame psicológico
apurado no ganhador ou o
proprietário final do veículo.
Isto poderia ser um passo
inicial para a Divisão de
Trânsito sair de sua inércia e
separar os bons dos maus
motociclistas, punindo estes
de forma adequada, mesmo
levando em conta que são eles
as principais vítimas da
imprudência com que agem no
trânsito ubaense”, justificou o
vereador. A proposição foi
aprovada por unanimidade.

Legislativo aprova criação de novos cargos de fiscais
médio. Segundo o Executivo,
a c r i a ç ã o d o c a rg o é
necessária para implementar
o setor de fiscalização do
Procon/Ubá, que, com seu
poder de polícia, tornará mais
eficaz a proteção às relações
de consumo.
A prefeitura ressalta que a Lei
nº 8.078/90 – Código de
Defesa do Consumidor –
coloca como princípio básico
das relações de consumo a
proteção aos interesses
econômicos do consumidor e
a harmonização dos
interesses de todos aqueles
que fazem parte da cadeia de
consumo. A mensagem do
gabinete do prefeito também
menciona o artigo 5º, inciso
XXXII, e artigo 170, inciso V,
da Constituição Federal. Tais
dispositivos expressam
especial proteção aos
consumidores enquanto parte
mais frágil da relação de
consumo, sujeitos, pois, às
práticas abusivas ou desleais
dos maus fornecedores.

Vereador participa da
reunião da EMUHBES
A Lei 2.395/93 criou a
Empresa Municipal de
Habitação e Bem-Estar
Social (EMUHBES) tendo
como objetivos principais o
estudo dos problemas de
habitação no Município,
notadamente da habitação
popular, em coordenação
com órgãos da administração
pública federal, estadual ou
municipal, bem como com as
instituições privadas
interessadas no tema, e o
planejamento, produção e
comercialização de unidades
habitacionais, em especial as

destinadas à população de
baixa renda.
Os vereadores Jorge
Custódio Gravina (PV) e
Luís Alberto Gravina
(PMDB) representam a
Câmara, como titular e
suplente, respectivamente,
no Conselho Municipal de
Habitação de Interesse
Social – CMHIS. Na foto ao
lado, o Vereador Jorge
Custódio Gervásio
representou o Legislativo
ubaense em uma das
reuniões entre o Conselho e a
autarquia.

Já com relação ao cargo de
Fiscal Sanitário, a
mensagem do Executivo
justifica sua criação por ser
carreira indispensável para o
exercício do poder de polícia
da administração pública
municipal, de forma a
garantir que os produtos e
serviços colocados à
disposição do cidadão pelos
estabelecimentos
comerciais e industriais, sob
licença da Municipalidade,
estejam em condições de
comercialização e consumo,
principalmente os produtos
de origem animal e vegetal.
A Câmara aprovou a criação
de oito cargos na carreira de
Fiscal Sanitário (classes I, II
e III), também com
escolaridade mínima
exigida de nível médio,
conforme solicitado pela
prefeitura e constante no
P r o j e t o d e L e i
Complementar nº 10/10.
Ambos os projetos de
criação de cargos, após

e, principalmente, seu poder
de polícia. .

aprovação legislativa, foram
sancionados pelo prefeito, e

google.com

No dia 29 de junho a Câmara
Municipal de Ubá realizou
reunião ordinária e
extraordinária para discutir e
votar, em primeira e segunda
votação, dois projetos de lei
complementar de autoria do
Executivo. Os projetos, após
obterem parecer favorável da
Comissão de Legislação,
Justiça e Redação Final
(CLJR), foram aprovados por
unanimidade pela Casa.
As matérias versam sobre a
criação dos cargos de Fiscal
das Relações de Consumo e
Fiscal Sanitário, no Quadro
Permanente da Prefeitura
Municipal, cargos estes de
provimento efetivo, mediante
realização de concurso
público.
Para a carreira de Fiscal das
Relações de Consumo, a qual
se refere o Projeto de Lei
Complementar n° 09/10, foi
aprovada a criação de cinco
cargos, distribuídos entre as
classes I, II e III, cuja
escolaridade mínima exigida
para admissão é a de nível
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Proposições do Poder Legislativo
Proposições da reunião do dia
31/05/2010
Vereador Antero Gomes de Aguiar –
Antero do ônibus
Indicação no. 091/10 – ao Prefeito, que
promova o asfaltamento da Rua Artur
Napoleão Pereira, Bairro Antonina
Coelho.
Indicação no. 092/10, ao prefeito, que
promova o asfaltamento da Rua Doutor
João Moreira Barletta, Bairro Antonina
Coelho.
Representação no. 032/10, ao Chefe do
D e p a r t a m e n t o
d e
Operação/Distribuição Oeste da
Energisa, que promova a colocação de
luminárias nos postes já existentes no
final da Rua Major Tito César.
Vereador Carlos da Silva Rufato
Indicação no. 090/10 – ao Prefeito,
estudos para viabilizar a instalação de
semáforo na saída do Bairro Coparma.
Vereador Cláudio Ponciano
Moção de Congratulações e Aplausos
no. 040/10, ao Senhor José Dias de
Oliveira, Diretor Técnico do
Departamento de Tênis de Mesa da
Associação dos Empregados no
Comércio de Ubá e todos os atletas que
participaram da 1ª Etapa da Copa
Teresópolis de Tênis de Mesa de 2010,
realizada no Município de Teresópolis.
Moção de Congratulações e Aplausos
no. 041/10, à Loja Maçônica União e
Esperança de Ubá, na pessoa do
Venerável Mestre Ronaldo Mazzei, pela
realização da solenidade em
homenagem ao 21º BPMMG, sediado
em nossa cidade.
Vereador Jorge Custódio Gervásio
Moção de Pesar no. 042/10, pelo
falecimento do Senhor José Ferrari,
ocorrido recentemente em nossa cidade.
Requerimento no. 08910, ao Secretário
Municipal de Educação, informar a esta
Câmara se os professores da Escola
Municipal Nossa Senhora Aparecida
estão recendo vale transporte.
Representação no. 033/10, ao
Comandante do 21º BPMMG,
intensificação do policiamento
preventivo na região dos bairros Ponte
Preta e mangueira Rural.
Vereadora Rosângela Maria Alfenas
de Andrade
Moção de Pesar no. 043/10, pelo
falecimento da Sra. Edth Lima Duarte,
ocorrido recente em Uba.
Vereador Vinícius Samôr de Lacerda
Requerimento no. 088/10, à Secretaria
Municipal de Educação, solicitando a
implantação do “Projeto Diário” nas
escolas municipais.
Vereador Jorge Custódio Gervásio e
Vereadora Rosângela Maria Alfenas
de Andrade
Indicação no. 093/10, ao Prefeito e ao
Secretário Municipal de Educação,
indicando a urgente necessidade de
melhorias no imóvel onde funciona a
Escola Municipal Nossa Senhora
Aparecida, localizado no Bairro Meu
Sonho.
Proposição de autoria dos Vereadores
desta Casa
Requerimento no. 090/10 – ao Prefeito,
limpeza de um terreno de propriedade da
Prefeitura, próximo à quadra da
comunidade e a sinalização do mesmo
com placas de “Proibido Jogar Lixo” e
também limpeza dos bueiros do Bairro
Primavera e colocação de faixa de
pedestres em frente à Escola Municipal
São José.
Requerimento no. 091/10, ao Prefeito,
manilhamento para captação de águas
pluviais de toda extensão da Rua Lilina
Rinaldi.
Requerimento no. 092/10, ao Prefeito,
calçamento do Bairro Jardim Esperança;
instalação de um posto de saúde para
servir o bairro e ainda, que sejam
revistos os valores do IPTU.
Requerimento no. 093/10, ao Prefeito,
calçamento e limpeza dos lotes vagos do
Bairro João Teixeira.
Requerimento no. 094/10, ao Prefeito,
calçamento das ruas e sistema de
captação de águas pluviais para o Bairro
João Teixeira.
Requerimento no. 095/10, ao Prefeito,
que o carro “fumacê” passe com mais

freqüência pelo Bairro Santa Edwiges.
Requerimento no. 096/10, ao Prefeito,
asfaltamento das ruas do Bairro Jardim
Esperança e também providências quanto
ao esgoto que corre a céu aberto pelo
bairro e ainda, a ampliação da Escola
Municipal São José, para atender melhor
os alunos da comunidade.
Requerimento no. 098/10, ao Prefeito,
colocação de quebra-molas na Rua
Olímpio Ribeiro, Bairro Primavera e na
Rua Geraldo Magela Fernandes, Bairro
Santa Edwiges.
Requerimento no. 099/10, ao Prefeito,
colocação de tampas em inúmeros bueiros
que estão abertos no Bairro Santa Edwiges
Requerimento no. 100/10, ao Prefeito,
providências em relação ao esgoto sem
tratamento que passa a céu aberto por
várias propriedades rurais do Bairro João
Teixeira, contaminando a produção de
hortaliças desses pequenos produtores.
Representação no. 034/10, ao
Comandante do 21º BPMMG, solicitando
que seja destacado militares para
fiscalizar e orientar a saída dos alunos da
Escola Municipal São José.
Proposições da reunião do dia
07/06/2010
Vereador Antero Gomes de Aguiar –
Antero do ônibus
Requerimento no. 105/10 – ao Prefeito,
reiterando-lhe pedido contido na
Indicação no. 345/09, de autoria do
Vereador Carlos da Silva Rufato, que
solicita a realização do calçamento para a
Rua Francisco André Araújo.
Moção de Pesar no. 044/10, pelo
falecimento da Sra. Hilda Loris de
Oliveira.
Projeto de Lei no. 051/10, que dispõe
sobre a concessão do Título de Cidadania
Honorária de Ubá ao Senhor João Paulo
Pereira.
Projeto de Lei no. 052/10, que dispõe
sobre a denominação de Travessas
Benedito Muniz dos Santos a logradouro
público desta cidade.
Vereador Dalmo José Coelho
Projeto de Lei no. 053/10, que dispõe
sobre a concessão do Título de Cidadania
Honorária de Ubá ao Empresário
Sebastião Fortunato Lucarelli.
Vereador Luiz Alberto Gravina
Projeto de Lei no. 054/10, que dispõe
sobre a concessão do Título de Cidadania
Honorária de Ubá ao Deputado Federal
Leonardo Lemos Barros Quintão.
Vereador Maurício Valadão Reimão de
Melo – Dr. Valadão
Requerimento no. 097/10, ao Professor
José Afrânio e demais lideranças da
Colônia Padre Damião, convidando para
comparecerem a esta Casa, para
informarem aos Vereadores dos
benefícios ocorridos naquela
comunidade, após a realização da 1ª
reunião da Câmara Itinerante.
Requerimento no. 101/10, ao Secretário
Municipal de Saúde, a pedido dos
moradores, denunciando a falta de
médicos na Unidade Básica de Saúde do
Bairro Agroceres, que no momento só tem
uma médica (pediatra) atendendo; os
moradores do Bairro Industrial, região da
Praça Francisco Parma, reclamam da
dificuldade de conseguirem atendimento
médico; muitas reclamações também se
relacionam com o atendimento de
ortopedia pelo SUS: as consultas são
realizadas apenas na Colônia Padre
Damião, para todos os pacientes de Ubá e
da região, e as cirurgias são realizadas
apenas em Muriaé. E ainda, ressalta a
carência constante do atendimento
médico em Diamante.
Vereador Paulo César Raymundo
Indicação no. 095/10, ao Prefeito,
recapeamento asfáltico de todas as ruas do
Bairro Pires da Luz.
Indicação no. 096/10, ao Prefeito,
concessão de um terreno localizado no
Córrego São Domingos, Ligação, para a
construção da sede da Pastoral da
Sobriedade.
Requerimento no. 102/10, ao Secretário
Municipal de Saúde, informações sobre o
número de médicos contratados pelo
Município, bem como a descrição da
especialidade, jornada de trabalho e local
de atendimento de cada um deles.
Requerimento no. 103/10, ao Prefeito, e

ao Secretário Municipal de
Administração, que enviem a esta Casa,
com urgência, um plano de carreira que
realmente contemple os servidores
públicos.
Requerimento no. 104/10, ao Prefeito,
reiterando parcialmente pedido contido na
Indicação no. 128/09, de autoria do
Vereador Antero Gomes de Aguiar,
solicitando o asfaltamento da Rua José
Paulino Carioca, Bairro Peluso.
Vereadora Rosângela Maria Alfenas de
Andrade
Projeto de Lei no. 055/10, que dispõe
sobre a denominação de Avenida Dr.
Heitor Peixoto Toledo a via pública do
Município de Ubá.
Vereador Vinícius Samôr de Lacerda
Moção de Congratulações e Aplausos no.
045/10, aos compositores e cantores: Max
Setenta, Nicácio Robert, Bráulio Hilário e
Alan Reis, pela conquista do 3º lugar, com
a música “Caligrafia”, no 10º FEMUP –
Festival de Música Popular, da cidade de
Visconde do Rio Branco.
Vereador Carlos da Silva Rufato e
Vereador Luiz Alberto Gravina
Projeto de Lei no. 056/10, que dispõe
sobre a denominação de Rua Joana
Teixeira de Paiva Costa a logradouro
público do Distrito de Diamante, desta
cidade.
Proposições da reunião do dia
14/06/2010
Vereador Antero Gomes de Aguiar –
Antero do ônibus
Indicação no. 102/10, ao Prefeito, que
solicita o asfaltamento da Rua Coubert de
Moura Estevão, Bairro Noeme Batalha.
Requerimento no. 107/10, ao Prefeito,
reiterando pedido contido na Indicação
no. 161/09, de autoria do Vereador Luiz
Alberto Gravina, que solicita o
asfaltamento da Rua São Paulo, Bairro
Talma.
Requerimento no. 108/10, ao Prefeito,
reiterando pedido contido na Indicação
no. 405/09, de autoria do Vereador Paulo
César Raymundo, que solicita o
asfaltamento da Rua José Peluso.
Requerimento no. 109/10, ao Prefeito,
reiterando pedido contido na Indicação
no. 003/10, de autoria do Vereador Carlos
da Silva Rufato, que solicita a realização
do asfaltamento da Rua João Peron, Bairro
Agroceres.
Vereador Cláudio Ponciano
Indicação no. 097/10, ao Prefeito, a
realização da reforma do calçamento da
Rua Goiás, Bairro Chiquito Gazolla,
principalmente próximo ao no. 115.
Indicação no. 098/10, ao Prefeito,
asfaltamento da Rua Antônio Talma,
Bairro Caxangá/Cristo Redentor.
Indicação no. 100/10, ao Prefeito, limpeza
geral de um lote localizado à Rua José
Costa Marques, no. 115, Bairro Ponte
Preta.
Vereador Dalmo José Coelho – Dalmo
Cabeleireiro
Moção de Congratulações e Aplausos no.
046/10, ao Secretário Municpal de
Planejamento e Gestão, Dr. Francisco
Antônio Nascimento, pelos relevantes
serviços prestados à comunidade ubaense.
Vereador Maurício Valadão Reimão de
Melo – Dr. Valadão
Requerimento no. 106/10, ao Diretor de
Trânsito de Ubá, Prof. Joaquim Carlos de
Souza, solicitando medidas mais efetivas
para a melhoria do trânsito no município.
Vereador Paulo César Raymundo
Requerimento no. 110/10, ao Prefeito,
reiterando-lhe pedido contido na
Indicação n.º 032/09, no sentido de
determinar a urgente realização de capina
e limpeza do lote de propriedade da
Municipalidade, localizado à Rua
Francisco Teixeira de Abreu, ao lado do
no. 766, no Bairro Palmeiras.
Moção de Congratulações e Aplausos no.
047/10, aos servidores do Gabinete do
Prefeito de Ubá, Evandro Doriguêtto,
Eliane Araoeira Barbosa Martins, Marina
Feital Fusaro, Francisco de Carvalho,
Alice Randon, Aldeir Augusto Ferraz,
Isabella Campanha de Souza, Francisco
Marino de Azevedo, Ana Paula Gomes de
A. Vargas e André Luiz de Oliveira, pelos
relevantes serviços prestados junto o
Gabinete do Prefeito.
Moção de Pesar no. 048/10, pelo

falecimento da Senhora Carmelina
Silvério Pacienza, ocorrido recentemente
em nossa cidade.
Vereador Vinícius Samôr de Lacerda
Projeto de Lei no. 057/10, que dispõe
sobre a concessão do Título de Cidadania
Honorária de Ubá à Senhora Lina Maria
de Meira Migliorini.
Proposição de todos os Vereadores
desta Casa, referente à Câmara
Itinerante ocorrida na Escola
Municipal São José
Indicação no. 101/10, ao Prefeito e ao
Secretário Municipal de Saúde,
solicitando-lhes medidas para melhorar o
atendimento do Posto de Saúde do Bairro
Primavera, mantendo o médico pediatra
que atende atualmente e que seja retirado o
Dr. José Maria do quadro de médicos que
prestam serviços para o posto de saúde.
Proposições da reunião do dia
21/06/2010
Vereador Antero Gomes de Aguiar –
Antero do ônibus
Indicação no. 103/10, ao Prefeito,
solicitando o asfaltamento da Rua
Bulgária, Bairro Fazendinha.
Indicação no. 104/10, ao Prefeito,
solicitando o asfaltamento da Rua
Argentinha, Bairro Fazendinha.
Requerimento no. 118/10, ao Prefeito,
reiterando pedido contido na Indicação
no. 164/09, de autoria deste Vereador, que
solicita o asfaltamento da Rua Argélia,
Bairro Fazendinha.
Vereador Jorge Custódio Gervásio
Requerimento no. 112/10, ao Prefeito, que
entre em contato com a Empresa Viação
Ubá, que presta serviço de ônibus coletivo
no município, para que faça as adaptações
necessárias ao transporte dos portadores
de deficiência física (cadeirantes).
Requerimento no. 113/10, ao Prefeito,
colocação de placas de regulamentação de
velocidade e de advertência, em ambos os
lados da via pública, e a pintura de faixas
de pedestres na Rua Antenor Machado,
nas proximidades da Rua José Pedro
Caldeira, onde funciona a Escola Estadual
Senador Levindo Coelho.
Requerimento no. 114/10, ao Gerente da
Viação Ubá, convidando-a a participar de
uma reunião ordinária desta Casa, com a
finalidade de expor sobre as adaptações
nos coletivos urbanos para atender as
necessidades da população.
Requerimento no. 115/10, ao Gerente da
Viação Ubá, implantação de uma linha de
ônibus urbano para atendimento dos
moradores da Vila Casal até as
proximidades do Bairro San Raphael.
Requerimento no. 119/10, ao Prefeito,
reiterando parcialmente pedido contido na
Indicação no. 111/09, de autoria do
Vereador Paulo César Raymundo, que
solicita a continuidade do asfaltamento do
Bairro Schiavon.
Requerimento no. 120/10, ao Gerente da
Viação Ubá, que promova a implantação
da linha de ônibus urbano que passe pelas
ruas do Bairro Schiavon.
Vereador Jorge Custódio Gervásio e
Vereador Carlos da Silva Rufato
Requerimento no. 116/10, ao Gerente da
Viação Ubá, promover estudos visando
efetivar a alteração no último horário –
19h30min, para as 22h30min, do ônibus
coletivo que atende o Bairro Santa
Bernadete.
Requerimento no. 117/10, ao Gerente da
Viação Ubá, promover estudos visando
efetivar uma alteração no itinerário do
ônibus coletivo que atende o Aeroporto
Municipal, passando ainda pelo Bairro
Santa Bernadete, estendendo também seu
horário de atendimento até às 22h30min.
Vereador Vinícius Samôr de Lacerda
Moção de Congratulações e Aplausos no.
049/10, aos Grupos de Teatro Ubaense
que participaram e foram premiados em
diversas categorias no 5º Festival de
Teatro de São João Nepomuceno. A cidade
se fez representar pelos grupos: “Risada
Livre Show”, “Rastro dos Astros” e
“Impactus”, sendo premiados nas
seguintes categorias: Teatro de Rua: ator –
Lucas Menezes, peça – As aventuras
desamorosas de Midubin e Maribunda,
Grupo Risada Livre Show; Categoria
Infantil: trilha sonora – A Revolta dos
Brinquedos, grupo: Rastro dos Astros;
Atriz Coadjuvante Infantil: Graziele

Cordeiro, peça A Revolta dos
Brinquedos, Grupo: Rastros dos Astros;
Ator Mirim: Iago Nascimento, peça – O
Noviço, Grupo Impactus; Atriz Mirim:
Bárbara Gonçalves, peça – O Noviço,
Grupo Impactus.
Proposições da reunião do dia
29/06/2010
Vereador Antero Gomes de Aguiar –
Antero do ônibus
Indicação no. 115/10, ao Prefeito,
solicitando o asfaltamento da Rua Israel,
Bairro Fazendinha.
Indicação no. 116/10, ao Prefeito,
solicitando o asfaltamento da Rua Antônio
Talma, Bairro Cristo Redentor.
Requerimento no. 122/10, ao Prefeito,
reiterando pedido contido na Indicação
no. 164/09, de autoria deste Vereador, que
solicita o asfaltamento da Rua Irlanda,
Bairro Fazendinha.
Requerimento no. 123/10, ao Prefeito,
reiterando pedido contido na Indicação
no. 161/09, de autoria do Vereador Luiz
Alberto Gravina, que solicita o
asfaltamento da Rua Olavo Bilac Bairro
Noeme Batalha.
Vereador Carlos da Silva Rufato
Requerimento no. 124/10, ao Prefeito,
reiterando Requerimento no. 078/10, de
autoria do Vereador Antero Gomes de
Aguiar, ou seja, asfaltamento da Rua
Orlando Teixeira, Bairro Coparma.
Indicação no. 106/10, ao Prefeito,
asfaltamento da Rua Erotides Neiva
Campomizzi, Bairro Coparma.
Requerimento no. 125/10, ao Prefeito,
reiterando Requerimento no. 078/10, de
autoria do Vereador Antero Gomes de
Aguiar, ou seja, asfaltamento da Rua
Margarida Teixeira de Abreu, Bairro
Coparma.
Requerimento no. 126/10, ao Prefeito,
reiterando Requerimento no. 078/10, de
autoria do Vereador Antero Gomes de
Aguiar, ou seja, asfaltamento da Rua São
Pedro, Bairro Coparma.
Indicação no. 109/10, ao Prefeito,
asfaltamento da Rua Expedicionário Rui
Balbi.
Indicação no. 110/10, ao Prefeito, limpeza
geral no final da Rua Maestro João
Ernesto, Bairro Coparma.
Indicação no. 111/10, ao Prefeito,
calçamento da Rua Nilton dos Santos, no
trecho entre a Igreja São José até a Rua
Erotides Neiva Campomizzi.
Requerimento no. 121/10, ao Prefeito,
reiterando parcialmente pedido contido na
Indicação no. 351/09, asfaltamento da
Rua André Bafa, Bairro Coparma, e Rua
Nilton dos Santos que dá acesso à Igreja
São José.
Vereador Dalmo José Coelho
Indicação no. 112/10, ao Prefeito,
modernização das praças públicas do
Distrito de Ubari, transformando-as em
á r e a s d e l a z e r, c o m q u a d r a s
poliesportivas.
Vereador Luiz Alberto Gravina
Moção de Pesar no. 049/10, pelo
falecimento da estimada Dayse Valéria
Marrazzo Oliveira Fernandes.
Moção de Pesar no. 050/10, pelo
falecimento do Sr. Raimundo Carneiro
Flores.
Moção de Pesar no. 051/10, pelo
falecimento da Senhora Lygia Gomes de
Barros.
Vereador Paulo César Raymundo
Indicação no. 113/10, ao Prefeito, limpeza
urgente no trecho entre o anel viário, no
sentido Bonsucesso, passando pelo
Córrego dos Braguinhas até no trevo, final
do anel viário, rodovia Ubá/Rodeiro.
Indicação no. 114/10, ao Prefeito, capina
urgente entre o anel viário, no sentido da
Vila Casal, até Ligação.
Moção de Pesar no. 053/10, pelo
falecimento de Daniele Serrato Barbosa
Rinaldi.
Moção de Pesar no. 054/10, pelo
falecimento da Senhora Elaine Teixeira de
Oliveira.
Moção de Pesar no. 055/10, pelo
falecimento do Senhor Marino Feital
Teixeira.
Vereadora Rosângela Maria Alfenas de
Andrade
Moção de Pesar no. 052/10, pelo
falecimento da Senhora Maria Luzia
Brandão Teixeira.
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