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Câmara solicita regularização fundiária no Distrito de Miragaia
Durante a reunião ordinária do
dia 30/08, o legislativo
aprovou indicação da
vereadora Rosângela Alfenas
(PSDB), onde a mesma
solicitou ao executivo que
determine ao setor competente
a realização de estudos
visando à adoção das medidas
previstas na Lei Municipal
2.190, de 23/09/1991, para
regularizar a posse e a
titularidade dos imóveis dos
moradores da Vila do Distrito
de Miragaia.
De acordo com o texto da
proposição, uma extensa área,
de 108.091 m², onde está hoje
localizada a Vila do Distrito de
Miragaia, pertenceu outrora à
Igreja Católica. Com o passar
dos anos, foram surgindo as
edificações. Alguns
moradores conseguiram a
titularidade de suas
propriedades por via de
usucapião, mas a maioria não
acionou o Poder Judiciário.
Pág 03

A matéria, proposta pela Vereadora Rosângela Alfenas (destaque) foi debatida e aprovada por unanimidade dos Vereadores

Câmara pode aprovar criação
de mais uma escola municipal
Vereador denuncia e Procon
abre processo administrativo

Ubari é alvo de proposições
que podem melhorar
qualidade de vida no distrito
Legislativo autoriza cessão
de imóvel para EMUHBES

Escala de plantão de farmácias
passa a ser publicada
em O Legislativo

Pág 02

O s Ve r e a d o r e s q u e
compõem a Câmara
Municipal de Ubá poderão
permitir aos cidadãos
ubaenses mais uma opção na
área da educação. Isto se
deve ao fato de estar contido
na mensagem 060/10 um

projeto de Lei que “dispõe
sobre a criação da Escola
Municipal Geralda Bernardo
de Oliveira, e contém outras
disposições”.
A escola terá sede no bairro
Primavera e atenderá às
crianças da educação infantil

(pré-escolar), bem como aos
jovens do ensino
fundamental (1º ao 5º ano).
Os recursos para a
construção da nova escola
são oriundos da devolução
feita pela Câmara Municipal
em 2009 .
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Os recursos devolvidos pela Câmara possibilitaram a construção da escola

Pág 06 e 08
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Palavra do Presidente

Cidadãos cumprimentam
Câmara pelo Relatório Anual
de Atividades 2009
*Claudio Ponciano

O trabalho do Poder
Legislativo Ubaense para o
desenvolvimento do
município e exercício da
cidadania no ano de 2009 foi
explicitado no Relatório
Anual de Atividades da
Câmara Municipal de Ubá,
apresentado em julho último.
A revista, editada com a
finalidade de oferecer aos
ubaenses uma resposta
transparente e digna aos seus
representantes e
representados, parece ter
cumprido seu papel.
A Câmara recebeu várias
correspondências exaltando
o citado trabalho, como as
apresentadas a seguir.
O Prefeito Municipal de
Itabira, João Izael Querino
Coelho, parabenizou os
organizadores do material e o
teor do conteúdo publicado,
ou seja, as ações dos
vereadores ubaenses em
2009 relatadas na revista.
Em ofício à Câmara, a
Defensoria Pública de Ubá,
através do Coordenador
Local da Comarca, o
Defensor Público Sérgio
Augusto Riani do Carmo,
congratula o Legislativo pelo
produtivo ano de 2009.
O ofício também ressalta e
parabeniza a iniciativa da
Casa Legislativa de prestar
contas à população e às
autoridades constituídas,
atendendo ao princípio
constitucional da publicidade
da Administração Pública, o
que “tranquiliza e orgulha os
cidadãos ubaenses e nos traz
a certeza do trabalho bem
feito que vem sendo
realizado pelo parlamento de
nossa cidade”, afirma o
Defensor Público.

Mesa diretora - Biênio
2009/2010
Presidente:
Claudio Ponciano (PT)
claudio.ponciano@camarauba.mg.gov.br

Vice - Presidente:
Carlos da Silva Rufato (PSDB)
carlos.rufato@camarauba.mg.gov.br

2º Vice - Presidente:
Jorge Custódio Gervásio (PV)
jorge.gervasio@camarauba.mg.gov.br

Elogios à apresentação do
relatório e aos resultados
positivos das atividades da
Casa foram manifestados
também pelo ex-vereador de
Ubá, Honório Joaquim
Carneiro. O vereador de
Varginha, Leonardo Vinhas
Ciacci, também
cumprimentou a iniciativa da
Câmara de Ubá “no intuito de
dar publicidade aos seus
trabalhos em prol do
município”.
O Movimento Cultural São
José, em cordial mensagem
assinada pela sua presidente
Altair Paixão Carneiro,
parabenizou as iniciativas
dos vereadores para o
progresso de Ubá,
desejando-lhes “bênçãos
para que continuem
promovendo a cidadania”.
A Câmara Municipal de Ubá
agradece os cumprimentos e
manifesta que nossa intenção
é continuar desempenhando
com responsabilidade e
transparência a função
legislativa.

O relatório anual publicado pela Câmara

1ª Secretária:
Rosângela Alfenas (PSDB)
rosangelaalfenas@camarauba.mg.gov.br

2º Secretário:
Paulo César Raymundo (DEM)

Vereador denuncia e Procon
abre processo administrativo
Durante a reunião ordinária
do dia 23/08, o Vereador
Maurício Valadão (PTB)
protocolou uma carta junto à
Mesa Diretora com a conta de
energia elétrica de um
cidadão ubaense
apresentando data de
vencimento anterior à data de
sua emissão. De acordo com
o Vereador, esta conta trouxe
vários transtornos e muita
confusão para o contribuinte.
A Mesa Diretora, através do
Presidente da Câmara,
Vereador Cláudio Ponciano
(PT), encaminhou o
documento à Secretaria
Executiva do Procon de Ubá.
Em ofício (134/2010) de

leticia.diretora@camarauba.mg.gov.br

Dr Valadão (PTB)

tomada das providências
cabíveis. A empresa deve ser
notificada no prazo máximo
de dez dias para defesa ou
impugnação.

Justiça Eleitoral esclarece eleitor
sobre voto para dois senadores
Às vésperas das eleições, o
voto para dois candidatos ao
Senado continua gerando
confusão no eleitorado,
mesmo com as campanhas
de esclarecimento
promovidas pela Justiça
Eleitoral. Treinamentos e
simulações realizados
apontam que uma das
principais causas da possível
lentidão no processo de
v o t a ç ã o
é
o
desconhecimento da
existência de duas vagas
para o cargo de Senador e
que o voto duas vezes no
mesmo candidato levará à
anulação do segundo voto.
Empenhado em garantir ao
eleitor o máximo de
informação antes de ir às
urnas, o presidente o TRE de
Minas, desembargador
Kildare Carvalho, tem
recomendado aos juízes das
351 zonas eleitorais do

Assessor de Comunicação:
Martim A. C. Barbosa
(JP 10.040/MG)
martim.barbosa@camarauba.mg.gov.br

Revisão:
Norma Sueli Pereira Nascimento

paulo.pc@camarauba.mg.gov.br

Diretora Geral:
Maria Letícia M. Maciel

27/8, Tainah
M o r e i r a
Marrazzo da
C o s t a
Barbosa,
Secretária
Executiva da
Coordenadori
a Municipal
de Proteção e
Defesa do
Consumidor,
informou à
Câmara que
determinou, através da
portaria 0007/2010, a
abertura de processo
administrativo contra a
fornecedora Energisa S/A,
para apuração dos fatos e

Jornalista:
Gisele Caires Fernandes (JP11863/MG)
giselecaires@camarauba.mg.gov.br

Assessora Jurídica:
Cristiana Janaína B. J. dos Santos
(OAB/MG 110.021)

Estado que promovam ações
para esclarecer e treinar os
eleitores. Para isso, são
sugeridas demonstrações
com a urna eletrônica nas
comunidades e palestras de
esclarecimento em eventos e
escolas.
Em mensagem enviada aos
magistrados eleitorais, o
presidente do TRE destaca a
importância da informação
ao eleitor sobre os dois votos
que terá que dar para
senador, além de reforçar as
novidades das eleições
2010, como a exigência dos
dois documentos na hora de
votar. O desembargador
sugere ainda que se retome a
antiga colinha, “uma
iniciativa da Justiça
Eleitoral, que poderá
contribuir para a redução do
tempo gasto na votação e
para a diminuição de erros
por parte do eleitor. Esse fato
possibilitará ao eleitor

E-mail:

chegar perante a urna
eletrônica com a relação dos
números dos candidatos nos
quais votará”, observa. No
próximo dia 3 de outubro, o
eleitor terá que escolher seis
candidatos: deputado
estadual, deputado federal,
senador, senador (segunda
vaga), governador e
presidente da República.
Neste sentido, já se encontra
disponível no site do TRE,
dentro do link eleições
2010/guia do eleitor um
modelo de colinha para
impressão. As colinhas
também estão disponíveis
nos cartórios eleitorais.

O Legislativo

contatos@camarauba.mg.gov.br

Site:
www.camarauba.mg.gov.br

Jornalista Responsável:
Martim A. C. Barbosa
(JP 10.040/MG)
imprensa@camarauba.mg.gov.br

Endereço:
Rua Santa Cruz, 301
Ubá - Minas Gerais
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Câmara solicita regularização fundiária
no Distrito de Miragaia
solicitação de moradores do
bairro apresentada durante a
reunião da 8ª Câmara
Itinerante, em 14/07,
enviaram correspondência
ao Executivo para que se
analise a possibilidade de
regularizar tais loteamentos,
com base no Programa Ubá
Legal.
Regularização Fundiária
O município de Ubá, para
regularização fundiária de
áreas como as do Distrito de
Miragaia e do Bairro São
Francisco de Assis, deve
observar o disposto em seu
Plano Diretor (Lei
Complementar nº 99/08) e
na Lei 3.796/09, que
instituiu o Programa Ubá
Legal, além de obedecer, é
claro, ao que prevê a
legislação federal sobre o
assunto, como explicitado a
seguir.
O tema da regularização
fundiária é recorrente em
políticas públicas. Em 2001,
a Lei n° 10.257/01,
denominada Estatuto da
Cidade, introduziu essa
expressão em seu texto,
como uma das diretrizes do
planejamento urbano.
A Lei nº 11.977/09, que
dispõe, entre outros, sobre o
Programa Minha Casa,
Minha Vida, define, em seu
artigo 46, a regularização
fundiária de assentamentos
localizados em áreas
urbanas. De acordo com a
referida lei, a regularização
fundiária consiste no
conjunto de medidas
jurídicas, urbanísticas,
ambientais e sociais que
visam à regularização de
assentamentos irregulares e
à titulação de seus
ocupantes, de modo a
garantir o direito social à
moradia, o pleno
desenvolvimento das
funções sociais da
propriedade urbana e o
direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado.
Ainda conforme Lei n.º
11.977/09, no artigo 49, o
Município poderá dispor
sobre o procedimento de
regularização fundiária em
seu território, observado o
disposto nesta Lei e no
Estatuto da Cidade.

A Igreja de Miragaia e a Vereadora Rosângela Alfenas (destaque), autora da proposição

Assim, a regularização
fundiária consiste na
inclusão da parte da cidade
que se encontra na
clandestinidade ou
irregularidade no contexto
geral da cidade legalizada e
urbanizada. Os
procedimentos a serem
adotados implicam numa
série de ações de natureza
jurídica e urbanística.
Os municípios podem
encaminhar o registro
destes empreendimentos e
regularização destas áreas,
conforme previsto na Lei
6.766/79, no seu artigo 40 e
seguintes. Para tanto, é
necessário que a legislação
urbanística municipal
esteja adaptada para a
criação das Zonas de
Interesse Social (ZEIS). As
ZEIS, conhecidas como
“loteamentos populares”,
foram introduzidas na Lei
de Loteamento através da
Lei nº 9.785/99.
As ações de regularização
deverão ser precedidas de
audiências públicas com as
populações envolvidas no
processo, bem como as leis
orçamentárias deverão
conter previsão quanto aos
investimentos a serem
feitos na área.
Quanto à regularização

jurídica, esta pode ser feita
através de Usucapião

google.com

Durante a reunião ordinária
do dia 30/08, o Legislativo
aprovou indicação da
vereadora Rosângela
Alfenas (PSDB), em que ela
solicita ao Executivo a
regularização da posse e a
titularidade dos imóveis dos
moradores da Vila do
Distrito de Miragaia, por
meio da realização de
estudos pelo setor
competente visando à
adoção das medidas
previstas na Lei Municipal
2.190, de 23/09/1991. De
acordo com o texto da
proposição, uma extensa
área, de 108.091 m², onde
está hoje localizada a Vila do
Distrito de Miragaia,
pertenceu outrora à Igreja
Católica e com o passar dos
anos, foram surgindo as
edificações. Alguns
moradores conseguiram a
titularidade de suas
propriedades por via de
usucapião, mas a maioria
não acionou o Poder
Judiciário.
Em 1991, a Diocese de
Mariana procedeu à doação
da área para o município, sob
o compromisso de a
prefeitura promover o
loteamento e doar os lotes
aos moradores que já se
encontravam instalados nos
lotes e casas. A doação foi
precedida de autorização
legislativa, consoante a Lei
2.190/91.
A vereadora explica que “a
questão envolve apenas
propriedades na Vila de
Miragaia, não havendo
qualquer propriedade rural,
sendo, pois, todos
moradores urbanos, que
vivem nas áreas com suas
famílias”. Rosângela
Alfenas alerta para o fato de
que “passadas quase duas
décadas do recebimento do
terreno em doação, os
moradores ainda não
receberam o título da
propriedade, apesar de
estarem recebendo os
talonários do IPTU”.
Além do Distrito de
Miragaia, os loteamentos
irregulares do Bairro São
Francisco de Assis também
já motivaram proposição dos
vereadores que, atendendo à
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Eleições 2010
Eleitor já pode
acessar lista dos
locais de votação
A lista com os locais de
votação de Minas Gerais para
as eleições 2010 já está
disponível no site do TRE
(www.tre-mg.jus.br). Ao
todo, são 10 mil locais que
abrangem 46.151 seções
eleitorais. Com as
incorporações de algumas
seções menores às maiores,
funcionarão em 2010 45.810
seções no Estado. Destas,
2.156 são destinadas a
pessoas com necessidades
especiais e 1.150 são dotadas
de fone de ouvido para
deficientes visuais.

Vereadores podem
modificar o PPA
Anexo à mensagem 061, o
chefe do Executivo
encaminhou o projeto de Lei
que “dispõe sobre a inclusão
d e p r o g r a m a s n o P PA
2010/2013 – Plano Purianual
do Município de Ubá, no
âmbito da Secretaria
Municipal de Saúde”, que foi
instituído pela Lei 3826/09.
A medida irá permitir a
inclusão na Lei de Orçamento
de 2011, os programas:
Gestão do SUS mais
eficiente; Participação e
Controle Social; Cuidando da
Saúde com carinho;
Retaguarda do SUS;
Remediando com qualidade;
Vigilância Municipal em
Saúde.
Estes programas irão
s u b s t i t u i r, n o P PA , o
programa Atenção Básica e
Contínua da Saúde. Após
receber o parecer da
Comissão de Legislação,
Justiça e Redação Final
(CLJR) o projeto entrará na
pauta de votação.

De acordo com o Vereador Dalmo
Cabeleireiro (PT), o proprietário
de um Pesque- Pague no distrito de
Ubari estaria loteando o local.
Devido a este fato e, através da
indicação 121/10, o vereador
solicitou à prefeitura que o setor
competente realize os estudos
técnicos visando a possibilidade
de a municipalidade adquirir um
espaço físico naquele local.
Segundo a proposição, aprovada
por unanimidade dos vereadores, o
espaço seria destinado à
construção de um campo de
futebol e, ainda, à reserva de uma
área para a realização de eventos
naquele populoso distrito deste
município.
Já na indicação 172/10, também
aprovada por unanimidade dos
vereadores, Dalmo solicita ao
setor competente da prefeitura a
colocação de tambores de lixo em
pontos estratégicos do distrito.
Preocupado, também, com a
degradação florestal no entorno da
via de acesso à Ubari, o Vereador
Dalmo Cabeleireiro (PT)
apresentou o requerimento 040/10
solicitando o envio de
correspondência ao Instituto
Estadual de Florestas com pedido
de doação de mudas frutíferas,
para serem plantadas ao longo da
serra do distrito. Na última
reunião, o Vereador afirmou em
plenário que as mudas já foram
doadas.
O IEF
O Instituto Estadual de Florestas
(IEF) é uma autarquia vinculada à
Secretaria de Estado de Meio

A Igreja de São Francisco de Paula, no distrito de Ubari

Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável, com sede e foro na
Capital do Estado e jurisdição em
todo território estadual.
O IEF integra o Sistema Nacional
do Meio Ambiente (SISNAMA) e
tem por finalidade executar a
política florestal do Estado
promovendo a preservação e a
conservação da fauna e da flora, o

Vereador Dalmo Cabeleireiro (PT)

desenvolvimento sustentável dos
recursos naturais renováveis e da
pesca, bem como a realização de
pesquisa em biomassa e
biodiversidade.
Doação de Mudas
A doação de mudas é um dos
principais objetivos do IEF,
considerando a missão de
promover o desenvolvimento
sustentável, a conservação,
preservação e recuperação das
áreas que sofreram intervenção
ambiental e que necessitam serem
recuperadas.
Assim, o produtor rural poderá,
mediante cadastro prévio em uma
unidade de atendimento do IEF,
obter mudas e demais insumos,
conforme disponibilidade e dentro
de uma das modalidades
oferecidas pela Instituição.
Também são oferecidas mudas
para arborização e paisagismo de
praças e logradouros públicos,
mediante vistorias de verificação
das condições técnicas a serem
seguidas, geralmente em
convênios com as Prefeituras
Municipais, principais parceiras
do IEF. A doação será feita

diretamente em uma das unidades
do IEF. Mais informações sobre o
serviço podem ser obtidas em uma
das unidades de atendimento.
Doação de Sementes
A doação de sementes pode ser
oferecida de acordo com a
disponibilidade do estoque, pois o
que o IEF coleta e colhe serve
justamente para produção das
mudas que são oferecidas à
sociedade.
Mesmo assim, em alguns
momentos a Instituição poderá
doar sementes de essências
nativas, observando a natureza do
pedido e o objetivo a que se
propõe. Sementes devem ser
trabalhadas por pessoal técnico
especializado, atentando-se para a
questão genética, principalmente
quando se faz transferência de
sementes entre regiões e biomas
diferentes. Desta forma, o
requerente deverá ser um técnico
especializado e será feita
diretamente em uma das unidades
do IEF. Mais informações sobre o
serviço podem ser obtidas em uma
das unidades de atendimento.

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

Notas

Ubari é alvo de proposições que
podem melhorar qualidade de vida no distrito

Segundas-Feiras às 19h
Rua Santa Cruz, 301
w w w .camarauba.mg.gov.br
imprensa@camarauba.mg.gov.br
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Câmara quer homenagear
ex-Vereadores de Ubá

O Vereador Carlos Rufato
(PSDB) foi o autor da
proposição 147/10 que
solicitou a fixação dos nomes
de todos os Vereadores que já

fizeram parte do Legislativo
Ubaense. A medida “é uma
forma de homenageá-los”,
justifica o vereador. A

proposição sugere, ainda, a
realização de uma Sessão
Solene para o descerramento
das placas propostas.

A proposição foi aprovada por
unanimidade dos vereadores.
Para que a solicitação da
proposição seja cumprida, a

diretoria do Legislativo está
estudando, em conjunto com
a Mesa Diretora, a melhor
data para a homenagem.

Veradores autorizam cessão de imóvel
para EMUHBES
O imóvel situado à rua
Conselheiro Augusto César,
que integra o conjunto
arquitetônico da Estação
Ferroviária de Ubá, adquirido
pelo município e incorporado
ao patrimônio público, pode

ser concedido à Empresa
Municipal de Habitação e
Bem Estar Social
(EMUHBES). O imóvel
pertenceu à extinta RFFSA.
Isto se deve ao fato de o

Executivo ter encaminhado à
Câmara a mensagem 049, de
12 de julho de 2010, que traz
anexo o projeto de Lei que
“autoriza o Poder Executivo a
celebrar termo de cessão de

uso de imóvel público com a
EMUHBES”.
De acordo com a mensagem, a
cessão de uso será gratuita, e a
entidade instalará sua sede
própria no local após as

reformas e adaptações
necessárias. O projeto de Lei
foi aprovado por
unanimidade dos vereadores
e sancionado pelo Executivo,
originando a Lei 3.892/10.

TRE publica lista oficial de candidatos
das eleições 2010
O Tribunal Regional Eleitoral
de Minas Gerais publicou no
Diário da Justiça e na internet
(www.tre-mg.jus.br) a lista
oficial de partidos, coligações
e candidatos que irão concorrer
nas eleições 2010. Nela é
possível consultar cada um dos
nomes que estarão na urna
eletrônica - e na relação de
candidatos das cabines de
votação - disputando os cargos

de deputado estadual, federal,
senador, seus suplentes,
governador, presidente da
República e seus vices.
Ainda estão incluídos nesta
relação, extraída do
fechamento do Sistema de
Candidaturas (CAND), os
candidatos que estão
concorrendo com recurso ou
registro ainda pendente de
julgamento na Justiça

Eleitoral. Vale lembrar que os
candidatos aos cargos
majoritários, de acordo com a
legislação eleitoral (lei
9.504/97), podem ser
substituídos, segundo o artigo
13 : “É facultado ao partido ou
coligação substituir candidato
que for considerado
inelegível, renunciar, falecer
após o termo final do prazo do

registro ou ainda, tiver seu
registro indeferido ou
cancelado.”
Caso o partido ou coligação
opte por substituir candidato
majoritário a partir de agora, o
nome que irá constar da urna
será o do primeiro candidato
registrado.
De acordo com os dados
publicados, são 1.572 os

candidatos aptos que
concorrem em Minas Gerais.
Desse total, oito são
candidatos a governador
(com vices), 11 a senador
(cada um com dois
suplentes), 538 a deputado
federal e 985 a deputado
estadual. São 1.338 homens e
234 mulheres na disputa dos
cargos.

Legislativo quer que auto escolas tenham
lugar próprio para aulas e exames
Desde o dia 17/08, é obrigatória a
aplicação de aulas noturnas de
direção a futuros motoristas. A
Resolução 347/2010 do Conselho
Nacional de Trânsito (Contran)
determina que 20% das aulas
práticas de direção veicular sejam
feitas no período noturno.
A medida não traz acréscimo na
carga horária. Das 20 horas de aula
exigidas para obtenção da Carteira
Nacional de Habilitação (CNH),
ou da Autorização para Conduzir
Ciclomotores (ACC), por
exemplo, quatro horas serão
destinadas ao período da noite.
Nos casos de adição ou mudança
de categoria, serão três horas de
aula das 15 exigidas.
Este é mais um motivo de
preocupação para os aprendizes.
Entretanto, um outro problema
incomoda toda a população de

Ubá: a falta de um lugar adequado
para as aulas práticas de direção.
Atualmente, tanto as aulas quanto
os exames são aplicados nas ruas
da cidade.
Com o intuito de resolver este
impasse, o Vereador Jorge
Custódio Gervásio (PV)
apresentou a indicação 162/10
solicitando ao setor competente da
prefeitura para interceder junto ao
Centro de Formação de
Condutores de Ubá (autoescola)
no sentido de conseguir um local
mais adequado para a realização
de aulas de treinamentos, tirando
estes veículos do centro da cidade.
A proposição foi aprovada por
unanimidade.
Novas regras
O Contran (Conselho Nacional de
Trânsito) fixou novas condições
para que as autoescolas tenham

seu credenciamento renovado a
cada ano. Entre as exigências, está
o índice mínimo de aprovação dos
candidatos que querem tirar
carteira de habilitação. As
autoescolas terão que aprovar no
mínimo 60% dos alunos que
prestarem exames práticos ou
teóricos.
Para o Contran, a existência de um
índice mínimo de aprovação é
uma maneira de pressionar as
autoescolas a melhorar a
qualidade dos cursos. A regra
também é citada como uma forma
de combater as críticas às
autoescolas que reprovam os
alunos para lucrar. Segundo o
jornal “A Folha de S.Paulo”, a
média de aprovação nas
autoescolas paulistanas em 2008
era de 60% nas aulas práticas e
63% nas teóricas.

Aulas e exames acontecem nas ruas de Ubá
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Escala de plantão de farmácias passa a ser
publicada no jornal O Legislativo
A partir de requerimento do
vereador Luiz Alberto Gravina
(PMDB), apresentado durante
a reunião ordinária do dia
02/08, a Câmara Municipal

encaminhou Ofício ao
Executivo sugerindo a
publicação da relação das
farmácias plantonistas em
finais de semana e feriados no

Jornal “Atos Oficiais”. Em
resposta o Legislativo recebeu
ofício da Assessoria Especial
do Prefeito acatando a

das drogarias e farmácias de
Ubá, para o período de 28/08
a 17/10. As informações
foram fornecidas ao
Executivo pela ACIUBÁ.

sugestão.
Assim, na edição do dia 23/08
do referido jornal, foi
divulgada a escala de plantão

ESCALA DE PLANTÃO
DROGARIAS E FARMÁCIAS DE UBÁ - M.G.
MONTREAL

Pça Independência, 430. Tel.: 3532 1880.

MAIS SAÚDE

R. Cel Bernardino Carneiro, 391. Tel.: 3531 5451.

DROGA SHOPP II

Rua São José, 78. Tel.: 3532 5439

UBAENSE

Praça São Januário,200. Tel.:3531 3339.

AMÉRICA

Pça da Independência,452. Tel.: 3541 3500.

MUNIQUE (Triângulo)

Av.Olegário Maciel, 242. Tel.: 3532 2733.

FARMACENTRO

Rua Peixoto Filho, 140.Lj 02 - Tel.:3531 5547.

FAMÍLIA

Rua 7 setembro, 45. Tel.: 3531 0800.

DROGA SHOPP l

Pça da Independência, 467. Tel.:3531 5755.

WILSON

Av.Gov. Valadares, 806. Tel.: 3531 3919.

SILVEIRA

Rua São José, 91 ª Tel.: 3532 3526.

FARMACRUZ

Rua Peixoto Filho, 175 A. Tel.:3532 1066.

04/09 e 05/09 2010

MONTREAL

07/09/2010 (INDEPENDENCIA)

MONTREAL

31/07 e 01/08 2010
07/08 e 08/08 2010
14/08 e 15/08 2010
21/08 e 22/08 2010
28/08 e 29/08 2010

11/09 e 12/09 2010
18/09 e 19/09 2010
25/09 e 26/09 2010
02/10 e 03/10 2010
07/10/2010 (N.S.ROSÁRIO)
09/10 e 10/10 2010
12/10/2010 (N.S.APARECIDA)
16/10 e 17/10 2010

Rua José Augusto Marcos,290. Olaria. Tel.: 3541 0260.

JANSEN

Av.Padre Arnaldo Jansen, 473. Tel.: 3531 4667.

VITÓRIA

Rua Tenente Pedro Batalha,472. Tel.: 35314824.

CAXANGÁ

Rua Cel.Júlio Soares,481.Caxangá. Tel.:3532 3095.

SANTA BERNADETE

Av. Olegário Maciel, 936. Tel.: 3531 6765.

MINEIRA

Av. Senador Levindo Coelho,450.Santa Alice. Tel.:3531 2602.

Pça Independência, 430. Tel.: 3532 1880.

INDUSTRIAL

Av. Olegário Maciel, 796. Tel.: 3531 7444.

Pça Independência, 430. Tel.: 3532 1880.

FARMANIA

Av Com.Jacinto Soares S Lima, 600 B.Tel.: 3532 1737.

FARMA SOUZA

Pça da Independência, 474. Tel.:3532 9474.

VITA

Av.Cristiano Roças, 34. Tel.: 3532 2444.

DROGALEX

Av.Padre Arnaldo Jansen, 105. Tel.:3531 3513.

SÃO MIGUEL

Av. Raul Soares, 197. Tel.: 3532 1072.

ULTRIFARMA

R.Marechal Floriano Peixoto, 18. Vila Casal. Tel.: 3531 4580.

SÃO GERALDO

Rua São José, 217. Tel.: 3532 2247.

N.S.APARECIDA

Rua São José, 04. Tel.: 3532 1201.

MUNIQUE (Itatiaia)

Av.Padre Arnaldo Jansen, 1135. Tel.: 3531 2637.

SÃO JANUÁRIO

Rua Peixoto Filho, 81 ª Tel.: 3532 4316.

DESCONTÃO

Av.Cristiano Roças, 204. Tel.:3532 2633.

MAIS SAÚDE

Rua José Augusto Marcos,290. Olaria. Tel.: 3541 0260.

google.com

24/07 e 25/07 2010

MAIS SAÚDE

FARMANIA

Av Com.Jacinto Soares S Lima, 600 B.Tel.: 3532 1737.

DROGA SHOPP I

Pça da Independência, 467. Tel.:3531 5755.

FARMA SOUZA

Pça da Independência, 474. Tel.:3532 9474.

GLOBO

Rua Duque de Caxias, 76. Tel.: 3532 2047.

FARMANOSSA

Av.Padre Arnaldo Jansen, 626. Tel.:3531 5756.

CARLA

R.Cel.Carlos Brandão, 70 .Tel: 3532 2004.

FAMÍLIA

Rua 7 setembro, 45. Tel.: 3531 0800.

MINEIRA

Av. Senador Levindo Coelho,450.Santa Alice. Tel.:35312602.

MUNIQUE 24Hs

Rua São José, 428. Tel.: 3532 2424.

MAIS SAÚDE

R. Cel Bernardino Carneiro, 391. Tel.: 3531 5451.

VILA CASAL

R. Ver.Benedito Augusto Vieira, 394.V.Regina. 3532 9725.

Câmara pode aprovar criação de mais uma
escola municipal
Os Vereadores que compõem a
Câmara Municipal de Ubá
poderão permitir aos cidadãos
ubaenses mais uma opção na
área da educação. Isto se deve
ao fato de estar contido na

mensagem 060/10 um projeto
de Lei que “dispõe sobre a
criação da Escola Municipal
Geralda Bernardo de Oliveira,
e contém outras disposições”.
A escola terá sede no bairro

Primavera e atenderá às
crianças da educação infantil
(pré-escolar), bem como aos
jovens do ensino fundamental
(1º ao 5º ano). A sede da escola
já está em construção na Rua

Olímpo Ribeiro, e recebeu
recursos oriundos da
devolução feita pela Câmara
Municipal em 2009 (Veja foto
da obra na página 8).
A matéria segue para

apreciação da Comissão de
Legislação, Justiça e Redação
Final. Assim que o parecer for
emitido, caso favorável, o
projeto segue para apreciação
dos vereadores em plenário.
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Atas do Poder Legislativo
Resumo da Ata nº 01, da Sessão
Ordinária da Câmara Municipal de
Ubá, realizada no dia 08 de
Fevereiro de 2010. Presente todos os
Senhores Vereadores. Aprovação das
Atas nºs 78 e 79 das sessões anteriores.
Em seguida leitura do Protocolo:
leitura das correspondências
recebidas. Leitura de pareceres: 1)
Mensagem 003/10 que encaminha o
Projeto de Lei que “Autoriza a
abertura de crédito especial ao
Orçamento Municipal de 2010, no
âmbito da Secretaria Municipal de
Cultura, Esporte e Turismo, e contém
outras disposições”. O Projeto recebeu
parecer favorável, 2) Mensagem
002/10 que encaminha Projeto de Lei”
que autoriza o Poder Executivo a
conceder subvenção social,auxílios e
transferências no exercício financeiro
de 2010 e contém outras providências”
. O Projeto recebeu parecer favorável,
3 )Projeto de Lei da Mesa Diretora que
reestrutura o programa auxílio
alimentação dos servidores públicos
da Câmara Municipal de Ubá. O
Projeto recebeu parecer favorável.
Leitura de proposições dos Senhores.
Vereadores: Vereador Antero Gomes
de Aguiar: Indicação 001/10 – ao
Prefeito, intercessão junto à COPASA
para colocação de rede de água na Rua
Quintino Poggiali, Representação
001/10 - ao Coordenador Regional do
DER_MG, José Lúcio Peluso dos
Santos para criação de acostamento na
rodovia MG-124. Vereadores Cláudio
Ponciano e Carlos Rufato: Moção de
Congratulações e Aplausos 001/10 –
ao Sr. Francisco Antônio Miguel e sua
esposa, D. Maria Vicentina pelo
transcurso de suas Bodas de Ouro.
Vereador Carlos Rufato: Indicação
002/10 - ao Prefeito, solicitando o
manilhamento do córrego que corta a
Escola Estadual Dep. Carlos Peixoto
Filho (Polivalente), Indicação 003/10
- ao Prefeito, solicitando o
asfaltamento da Rua João Perón, no
bairro Agroceres, o patrolamento e
cascalhamento da estrada que se inicia
após a Rua João Perón e intercessão
junto à ENERGISA, visando a
colocação de rede de iluminação
pública nesta estrada, Indicação
004/10 - ao Prefeito, solicitando a
colocação de redutores de velocidade
na Rua Marieta Campos, bairro Santa
Bernadete, Indicação 005/10 - ao
Prefeito, solicitando a colocação de
redutores de velocidade ao longo da
Av,. Olegário Maciel, Representação
002/10 - à Viação Ubá, solicitando a
transferência do virador do ônibus do
Campo de Aviação, Requerimento
009/10 - ao Prefeito, solicitando o
asfaltamento do final da Av. Mauri
Martins de Oliveira e das ruas João
Gonçalves Soares e Roseni Maria
Gonçalves de Morais, Moção de
Congratulação e Aplausos 002/10 - à
Associação dos Aposentados pela
posse da nova diretoria e transcurso do
Dia do Aposentado, Projeto de Lei
006/10 que “dispõe sobre a
concessão do título de Cidadania
Honorária ao empresário Ricardo
Gonçalves Lopes”. Vereador Dalmo
Coelho: Projeto de Lei 005/10 - “que
dispõe sobre a concessão da Comenda
Ary Barroso ao Senhor Valdir Salles.
Vereador Jorge Custódio Gervásio:
Indicação 006/10 - ao prefeito,
solicitando o calçamento da Rua José
Lourenço Sperandio, no bairro
Mangueira Rural, Requerimento
001/10 - ao Secretário Municipal de
Obras, Iran Silva Couri, para prestar
esclarecimentos sobre a prestação de
serviços por parte da Administração
junto ao pátio da Concessionária
Volkswagen, Requerimento 002/10 ao Secretário Municipal de Obras, Iran
Silva Couri, solicitando informações
sobre o contrato de reforma e melhoria
do Terminal Rodoviário de Ubá,

Projeto de lei 004/10 - que “dispõe sobre
a concessão do título de Cidadania
Honorária à sra Lindséia Candian
Silva”. Vereador Luiz Alberto Gravina:
Indicação 007/10 – ao Prefeito,
reiterando indicação 002/09 sobre
construção e manutenção de calçadas
pelos proprietários, Indicação 008/10 –
ao Prefeito, solicitando cessão de
terreno para construção da sede da
Associação dos Aposentados de Ubá
(AAPEUR), Indicação 010/10 – ao
Prefeito, solicitando o asfaltamento da
Rua Joemil Candian, no bairro
Mangueira Rural, Requerimento
003/10 – ao Prefeito, solicitando
informações sobre o contrato com a
CONSITA e sugerindo que o próximo
edital especifique o uso de caminhões
que não vazem chorum, Moção de
Congratulações e Aplausos - ao sr.
Márcio Gomes Calçado pelos 30 anos
de dedicação ao samba. Vereador
Maurício Valadão Reimão de Melo:
Indicação 011/10 – ao Secretário de
Municipal de Saúde, Lauro Guimarães,
solicitando a contratação de pediatra
para a UBS do bairro Vila Casal,
Requerimento 004/10 - à Secretaria
Municipal de Obras, solicitando a
revisão das obras realizadas na Serra de
Ubari, Requerimento 006/10 - à EMPA
Engenharia, responsável pela
construção do Anel Viário, para que
possa fazer os devidos reparos na obra.
Vereador Paulo César Raymundo:
Requerimento 008/10 – ao prefeito,
solicitando encaminhamento de um
projeto de lei que conceda subvenção no
valor de R$ 5 mil à Associação Clube de
Malha da Vila Casal. Vereador Vinícius
Samôr de Lacerda: Moção de
Congratulações e Aplausos 004/10 - à
equipe do 1º Distrito de Polícia Oeste,
Representação 003/10 – à Energisa para
que estabeleça medidas que possam
conter os transtornos causados por raios
que atingem a rede elétrica nos bairros
Pires da Luz, Cohab e Fazendinha,
Representação 004/10 - à
Coordenadoria Estadual Especial de
Políticas Públicas para Mulheres
(CEPAM), à Secretaria de Estado de
Defesa Social de Minas gerais e ao
Delegado Geral de Polícia Civil no
Estado, Dr. Marco Antônio Monteiro de
Castro, solicitando empenho na
construção de uma Delegacia da Mulher
na cidade de Ubá, Requerimento 007/10
à Mesa Diretora solicitando o
agendamento de um audiência pública
para apresentação e discussão da
Campanha da Fraternidade 2010,
Projetos da Mesa Diretora: 1) Projeto de
Resolução 001/10 - “que regulamenta a
modalidade “Pregão” nas licitações da
Câmara Municipal de Ubá para
aquisição de bens e serviços comuns, 2)
Projeto de lei 003/10 - “dá nova
redação ao artigo 1º da Lei Municipal
3.831, de 23/12/2009, que dispõe sobre
o reajuste dos vencimentos dos
Servidores Públicos da Câmara
Municipal de Ubá. Ordem do Dia:
Primeira discussão e votação das
seguintes matérias: 1) Projeto de Lei
122/09 – que “dispõe sobre a
denominação de Rua Palmeira a
logradouro público desta cidade”, 2)
Projeto de Lei 123/09 – que “dispõe
sobre a denominação de Rua Azaléia a
logradouro público desta cidade”, 3)
Projeto de Lei 124/09 – que “dispõe
sobre a denominação de Rua Hibisco a
logradouro público desta cidade”, 4)
Projeto de Lei 125/09 – que “dispõe
sobre a denominação de Rua Bromélia a
logradouro público desta cidade”, 5)
Projeto de Lei 126/09 – que “dispõe
sobre a denominação de Rua
Laranjeiras a logradouro público desta
cidade” 6) Projeto de Lei 127/09 – que
“dispõe sobre a denominação de Rua
Ipê a logradouro público desta cidade”,
7) Projeto de Lei 122/09 – que “dispõe
sobre a denominação de Rua Violeta a
logradouro público desta cidade. Todos

os Projetos de Lei foram aprovados. São
pedidos para que sejam separados os
Requerimentos 001/10 e o do Vereador
Dr. Valadão sobre o pediatra na Vila
Casal, e para que seja separada a
proposição sobre o Clube de Malha da
Vila Casal. As demais proposições
foram aprovadas. O Sr. Presidente
declara encerrada esta sessão.
Resumo da Ata nº 02, da Sessão
Extraordinária da Câmara
Municipal de Ubá, realizada no dia 10
de fevereiro de 2010. Ausentes os
Senhores Vereadores: Paulo César
Raymundo, Dalmo José Coelho e Jorge
Custódio Gervásio. Ordem do dia:
Primeira discussão e votação das
seguintes matérias: 1) Projeto de Lei
001/10 que “autoriza o Poder Executivo
a conceder subvenção social,
contribuições, auxílios e transferências
no exercício financeiro de 2010, e
contem outras disposições, 2) Projeto de
Lei 002/10 que “autoriza a abertura de
crédito especial ao Orçamento
Municipal de 2010 e, no âmbito da
Secretaria Municipal de Cultura,
Esporte e Turismo, e contém outras
disposições”, 3) Projeto de Lei 133/09,
que “dispõe sobre a reestruturação do
Programa de auxílio-alimentação aos
servidores da Câmara Municipal de Ubá
e dá outras providências”. Todos os
Projetos de Lei foram aprovados. O Sr.
Presidente declara encerrada esta
sessão.
Resumo da Ata nº 03, da Sessão
Extraordinária da Câmara
Municipal de Ubá, realizada no dia 10
de fevereiro de 2010. Ausentes os
Senhores Vereadores: Paulo César
Raymundo, Dalmo José Coelho e Jorge
Custódio Gervásio. Ordem do Dia:
Segunda discussão e votação das
seguintes matérias: 1) Projeto de Lei
001/10 que “autoriza o Poder Executivo
a conceder subvenção social,
contribuições, auxílios e transferências
no exercício financeiro de 2010, e
contem outras disposições”, 2) Projeto
de Lei 002/10 que “autoriza a abertura
de crédito especial ao Orçamento
Municipal de 2010, no âmbito da
Secretaria Municipal de Cultura,
Esporte e Turismo, e contém outras
disposições”, 3) Projeto de Lei 133/09,
que “dispõe sobre a reestruturação do
Programa de auxílio-alimentação aos
servidores da Câmara Municipal de Ubá
e dá outras providências”. Todos os
Projetos de Lei foram aprovados. O Sr.
Presidente declara encerrada esta
sessão.
Resumo da Ata nº 04, da Sessão
Extraordinária para participação
popular da Câmara Municipal de
Ubá, realizada no dia 10 de fevereiro
de 2010. Ausentes os Senhores
Vereadores: Paulo César Raymundo,
Dalmo José Coelho e Jorge Custódio
Gervásio. Em seguida, o presidente da
Mesa, Vereador Cláudio Ponciano,
convida à mesa os inscritos da noite: o
ex-Vereador , Vereador Luiz Mário
Bigonha Porto, presidente da
Associação Ubaense de Paraplégicos, a
Dra. Clarissa Machado Felício e o
advogado Dr. Luis Gustavo D'Ávila
Riani. A Dra. Clarissa toma a palavra
para relatar um fato presenciado por ela
relativo à dificuldade de locomoção dos
paraplégicos pela cidade, sobretudo
pela dificuldade de acesso aos passeios,
tendo procurado o presidente da
Associação, da qual é colaboradora, e
junto com o Dr. Riani os três decidiram
inscrever-se para trazer o problema à
Câmara. Em seguida, o Sr. Luiz Mário
corrobora a fala da dra. Clarissa,
sugerindo aos vereadores um projeto de
Lei que contemple a padronização dos
passeios pelos proprietários, dentro dos
padrões de acessibilidade e com
desconto posterior no IPTU. O Dr. Riani
diz que foi a importância do assunto
para centenas de pessoas em todo o
município que o levou a acompanhar os

dois inscritos e conclama os vereadores
a encamparem a proposta apresentada
pelo ex-vereador Luiz Mário. O
vereador Jorge Custódio Gervásio
informa já ter apresentado indicação
neste sentido no ano de 2009 e também
sobre a retirada dos postes nos estreitos
passeios públicos da cidade, que
inviabilizam a circulação dos
cadeirantes. O vereador Luiz Alberto
Gravina diz que, por coincidência, nesta
mesma semana apresentou proposta
semelhante sobre a padronização dos
passeios públicos, reiterando a
indicação do vereador Jorge Gervásio.
Seguiram-se relatos de outras
dificuldades sofridas pelos
paraplégicos e os vereadores se
comprometeram a aprovar todas as
iniciativas do Executivo no sentido de
resolvê-las ou estimulá-lo a isto por
meio de proposições. O Sr. Presidente
declara encerrada esta sessão.
Resumo da Ata nº 05, da Sessão
Ordinária da Câmara Municipal de
Ubá, realizada no dia 18 de fevereiro
de 2010. Ausente o Senhor Vereador
Paulo César Raymundo. Aprovação da
Ata nº 01 da sessão anterior. Em seguida
leitura do Protocolo: leitura das
correspondências recebidas. Passa-se
para a apresentação das Proposições dos
Senhores Vereadores: Vereador Carlos
da Silva Rufato: Indicação 013/10 - ao
Prefeito, ao setor de Trânsito da
Prefeitura, para solucionar problemas
nos semáforos da Praça Guido Marliere,
Antenor Machado e Beira-Rio,
Indicação 014/10, ao Prefeito, para que
promova o calçamento no final da Rua
Pedro Gumier, que liga o Residencial
Nossa Senhora Aparecida à Rua Nossa
Senhora de Fátima, Representação
006/10, ao Gerente Distrital da Copasa
em Ubá, para que promova a colocação
de extensão de rede de água na
Comunidade Rural do Córrego Santana,
no sentido Guidoval, Representação
008/10 – ao Gerente Distrital da Copasa
em Ubá, para disponibilizar um
caminha pipa para atendimento de
urgência à população ubaense que sofre
com a falta de água em suas residências
e estabelecimentos comerciais.
Vereador Cláudio Ponciano: Indicação
012/10 – ao Presidente do Conselho
Municipal de Transporte e Trânsito de
Ubá, para colocar em discussão, bem
como realizar estudos para a colocação
de linha de micro ônibus, visando
atender as comunidades: Sobradinho e
adjacências, Bairro São José, parte alto
do Morro do Querosene, parte alta do
Bairro Schiavon e parte alta do Bairro
Altair Rocha, Projeto de Lei 007/10 –
que “dispõe sobre a denominação de
Vila José Faria Gomes a logradouro
público desta cidade”.Vereador Dalmo
José Coelho: Requerimento 011/10 – ao
Prefeito, para que promova a colocação,
em lugares estratégicos, de quebramolas em todo o Distrito de Ubari.
Vereador Jorge Custódio Gervásio:
Indicação 015/10, ao Prefeito, para que
promova a colocação de rede de esgoto
para a Rua Edson Pizziolo, Bairro
Olaria, bem como interceder junto à
ENERGISA para a colocação de dois
postes, com iluminação pública,
Requerimento 010/10 – ao Prefeito,
reiterando Indicação 039/09, para que
promova o calçamento da Rua João
Sperandio, Bairro Santana,
Representação 005/10 – à
OI/TELEMAR, para colocação de
extensão de rede telefônica na Rua João
Sperandio, Bairro Santana. Vereador
Luiz Alberto Gravina: Requerimento
018/10 – ao Prefeito, reiterando pedido,
que solicitou a construção de uma área
de lazer e uma quadra poliesportiva no
local existente no Povoado São
Domingos (antiga Quadra do Cruzado),
na Colônia Padre Damião. Vereador
Maurício Valadão Reimão de Melo:
Requerimento 013/10 – ao Secretário
Municipal de Saúde, informações com

relação ao Anexo V da Resolução –
Secretaria Estadual e Saúde/MG, e
aquisição de equipamentos nos bairros:
São José e Santa Edwiges; e ainda,
informar quanto à situação das obras,
da documentação e da vinda dos
recursos, Requerimento 014/10 – ao
Secretário de Administração, Sr.
Agenor Sereno Neto, esclarecimentos
sobre a Mensagem enviada pelo Senhor
Prefeito, votada e aprovada pelos
Ve r e a d o r e s , e m c o n v o c a ç ã o
extraordinária, em janeiro/2009;
informar sobre aquelas obras
conveniadas com o Governo Federal,
representado pela Caixa Econômica
Federal de Ubá, como a Construção de
Ginásio Poliesportivo, Urbanização da
O r l a d a Av e n i d a B e i r a - R i o ,
Revitalização da Praça Guido Marliere,
Reconstrução de Pontes e Passarelas e
Reconstrução de Muros de Contenção.
Vereadora Rosangela Alfenas: Projeto
de Lei 004/10 – que “dispõe sobre a
concessão do título de cidadania
honorária de Ubá ao economista
Marcus Vinícius Caetano Pestana da
Silva”, Moção de Pesar 006/10 – pelo
falecimento da Senhora Maria do
Carmo Alves. Vereadores Rosângela
Alfenas e Cláudio Ponciano: Moção de
Congratulações e Aplausos 005/10 – à
Professora Maria Letícia Mendonça
Maciel, Diretora Geral do Legislativo
Ubaense, pela sua graduação no Curso
de Direito, pela Universidade
Presidente Antônio Carlos. Vereador
Vi n í c i u s S a m ô r d e L a c e r d a :
Representação 009/10 – ao Ministro de
Estado das Comunicações, Senador
Hélio Costa, para informar sobre a
chegada do sinal digital (TV Digital)
em nossa cidade, Moção de Aplausos
007/10 – à Secretaria Municipal de
Cultura e aos Blocos Carnavalescos da
cidade pelo resgate do carnaval de rua
em Ubá .Ordem do Dia: Discussão e
votação final das seguintes matérias: 1)
Projeto de Lei 122/09 – que “dispõe
sobre a denominação de Rua Palmeira a
logradouro público desta cidade”, 2)
Projeto de Lei 123/09 – que “dispõe
sobre a denominação de Rua Azaléia a
logradouro público desta cidade”, 3)
Projeto de Lei 124/09 – que “dispõe
sobre a denominação de Rua Hibisco a
logradouro público desta cidade”, 4)
Projeto de Lei 125/09 – que “dispõe
sobre a denominação de Rua Bromélia
a logradouro público desta cidade”, 5)
Projeto de Lei 126/09 – que “dispõe
sobre a denominação de Rua
Laranjeiras a logradouro público desta
cidade”, 6) Projeto de Lei 127/09 – que
“dispõe sobre a denominação de Rua
Ipê a logradouro público desta cidade”,
7) Projeto de Lei 122/09 – que “dispõe
sobre a denominação de Rua Violeta a
logradouro público desta cidade”. A
vereadora Rosângela Alfenas solicita à
Mesa que faça todas as discussões e
votações das denominações de ruas do
bairro Paulino Fernandes
englobadamente. Acatada a solicitação,
todos os Projetos de Lei foram
aprovados. Todas as proposições foram
aprovadas por unanimidade. O
Vereador Jorge da Kombi pede refaça a
leitura do projeto de lei que trata do
reajuste de vencimentos dos servidores;
replicando que concorda que o
Legislativo não interfira nos assuntos
do Executivo, mas também que o
Executivo não envie à Câmara projetos
polêmicos sem antes discuti-los com os
interessados. O Vereador Carlos Rufato
afirma que em sua nota foi esclarecido
que os servidores devem negociar com
o Executivo; que o Legislativo não
pode gerar despesas para o Executivo e
que a nota foi uma réplica à fala da
Oposição que afirma terem os
vereadores votados contra o reajuste
dos servidores. O Sr. Presidente declara
encerrada esta sessão.
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