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“Sistema de Transporte coletivo de Ubá precisa ser reformulado”, diz gerente da Viação Ubá

Os vereadores conversaram com o gerente da Viação Ubá, Egídio Campos Santana, sobre as diversas reclamações da comunidade

Cerca de trinta cidadãos
acompanharam a reunião
ordinária da última segundafeira, 20/09, entre eles membros
da Associação dos Paraplégicos,
para ouvir o gerenteadministrativo da Viação Ubá de
Coletivos Urbanos, Egídio
Campos Santana, que,
atendendo convite da Câmara,
compareceu à reunião para
discutir as reclamações da
população ubaense com relação
ao transporte coletivo na cidade.
O tema “transporte coletivo”
vem sendo intensamente
debatido na Câmara Municipal,
tendo motivado muitas
proposições apresentadas pelos
vereadores, decorrentes de seu
contato com usuários
insatisfeitos.
Após breve histórico sobre o
transporte público coletivo em
Ubá e as responsabilidades do
Executivo, o Presidente da
Câmara, vereador Cláudio
Ponciano, passou a abordar cada
solicitação e reclamação da
população, ali representada
pelos vereadores.
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Executivo presta contas
aos Vereadores
Câmara aprova projeto que concede
auxílio financeiro ao Núcleo Pág 02
de Combate ao Câncer
Câmara irá entregar
Comenda Ary Barroso

Legislativo divulga farmácias
de plantão

Em atendimento à Lei de
Responsabilidade Fiscal (art.
9, parágrafo 4º), os vereadores
da Câmara Municipal
realizaram uma audiência
pública para que os técnicos da
prefeitura pudessem
demonstrar e avaliar o
cumprimento das metas fiscais

do segundo quadrimestre.
A audiência, que foi presidida
pelo Vereador Dalmo José
Coelho (PT), ocorreu em
reunião da Comissão de
Orçamento, Finanças e
Tomada de Contas (COFTC)
e contou com a presença dos

vereadores Cláudio Ponciano
(PT), Carlos Rufato (PSDB) e
Rosângela Alfenas (PSDB),
além do Controlador Geral do
Município, Marcelo Corrêa
Paiva e do Secretário
Municipal de Finanças, Omir
Honorato Filho.
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O Controlador Geral do município, Marcelo Corrêa Paiva, e o Secretário Municipal de Finanças,
Omir Honorato Filho, participaram da reunião com os vereadores
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Palavra do Presidente
Em 31 de dezembro de 2010,
Ubá e região perderão o seu maior
interlocutor no cenário nacional
dos últimos 20 anos
*Claudio Ponciano

Seja qual for o resultado do
segundo turno das eleições
presidenciais de 2010, Ubá e
r e g i ã o p e r d e r ã o
representatividade no cenário
nacional com a saída do
empresário José Alencar Gomes
da Silva da Vice-Presidência da
Republica em 31 de dezembro de
2010.
Desde quando presidiu a
Federação das Indústrias de
Minas Gerais – FIEMG José
Alencar atua como interlocutor
privilegiado da região no cenário
político nacional, função que foi
legitimada e intensificada com a
sua eleição para o Senado e
posteriormente para VicePresidente da República.
Muitos foram os resultados desta
parceria entre José Alencar e
nossa região, a começar pela
instalação em Ubá da unidade do
SESI/SENAI, a redução de
impostos e linhas de
financiamento para o setor
moveleiro, a liberação de
recursos para entidades
filantrópicas e culturais, bem
como para obras do Poder
Público em toda região. Se não
“aproveitamos” melhor esta
grande oportunidade foi por pura
incompetência regional na
articulação das propostas e na
elaboração dos projetos.
Parece-nos que o setor que
melhor usufruiu deste momento,
ou seja, dos mais de 12 anos da
passagem de José Alencar por
Brasília, foi a indústria do
mobiliário, principalmente com a
desoneração tributária de
produtos e matéria prima, além
das linhas de crédito que
estimularam e sustentaram o
extraordinário o crescimento
d e s t e s e t o r, d o b r a n d o a
capacidade de produção e de
geração de postos de trabalho.
Não por acaso, o setor moveleiro
é também o único segmento que
tem um planejamento estratégico
de atuação na região, coordenado
pelo INTERSIND e Movimento
Empresarial, com a assessoria
técnica do SEBRAE e outras
fundações, inclusive órgãos
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públicos. O sucesso, portanto, é
resultado do trabalho planejado.
Em 31 de dezembro de 2010, José
Alencar Gomes da Silva,
empresário da corrente dos
desenvolvimentistas e
nacionalistas, deixará a vicepresidência da República
juntamente com o operário
metalúrgico, sindicalista, Luiz
Inácio Lula da Silva, o presidente
Lula. “Nunca na história deste
País” uma aliança entre o capital e
o trabalho propiciou tantos
resultados positivos para ambas
as partes.
Certamente o Brasil sentirá
saudades desta aliança e nós,
ubaenses, além da saudade,
sentiremos a falta do principal
interlocutor da região nas duas
ultimas décadas.
Diante desta constatação é
momento de pensarmos
coletivamente novas estratégias
de articulação e elaboração de
projetos para a
interlocução
regional no cenário nacional. Não
adiante ficarmos lamentando que
a cidade ou a região não elegeu
deputados. São oitocentos e
cinqüenta e cinco municípios e
apenas 77 deputados estaduais e
53 deputados federais para
representar todo o estado de
Minas, portanto quase oitocentos
municípios, a exemplo de Ubá,
também não têm “o seu próprio
deputado”, mas são
representados pelos eleitos.
Poderíamos aproveitar este
momento em que não temos mais
o Vice-Presidente, que não temos
um deputado da cidade, mas
temos a experiência do
empresariado do setor mobiliário,
para elaborarmos o planejamento
estratégico da região. Quem sabe
este exercício de planejamento
coletivo, além de mostrar novos
caminhos para nossa inserção no
cenário nacional, pudesse
também nos qualificar para eleger
o tão sonhado deputado na
próxima eleição proporcional, ou
ainda nos provar que, mesmo
tendo um deputado, precisamos
ter propostas, projetos e
mobilização de toda região.
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Câmara aprova projeto que concede
auxílio financeiro ao Núcleo
de Combate ao Câncer
Os vereadores aprovaram no
dia 27/09 o Projeto de Lei nº
83/10, que autoriza o Poder
Executivo a conceder auxílio
financeiro ao Núcleo Regional
de Voluntários de Combate ao
Câncer (NRVCC) no valor de
50 mil reais.
A concessão do recurso visa
contribuir com o propósito da
entidade de expandir suas
instalações, implantado uma
unidade de tratamento do
câncer no imóvel onde antes
seria construído o Hospital
Materno-Infantil do DAMES,

leticia.diretora@camarauba.mg.gov.br

de psicólogos, enfermeiros e
dentistas.
Fundada há 28 anos, a entidade
sem fins lucrativos, presidida
por Otton Nelson Peluso, faz
mais de 2600 atendimentos
mensais.
A Lei nº 3.918/10, de 29/09/10,
que “Autoriza o Poder
Executivo a conceder auxílio
financeiro ao Núcleo Regional
de Voluntários de Combate ao
Câncer, e contém outras
disposições”, foi sancionada e
publicada no Jornal Atos
Oficiais em 04/10/10.

Executivo presta contas aos Vereadores
Em atendimento à Lei de
Responsabilidade Fiscal (art. 9,
parágrafo 4º), os vereadores da
Câmara Municipal realizaram
uma audiência pública para que
os técnicos da prefeitura
pudessem demonstrar e avaliar o
cumprimento das metas fiscais
do segundo quadrimestre.
A audiência, que foi presidida
pelo Vereador Dalmo José
Coelho (PT), ocorreu em
reunião da Comissão de
Orçamento, Finanças e Tomada
de Contas (COFTC) e contou
com a presença dos vereadores
Cláudio Ponciano (PT), Carlos
Rufato (PSDB) e Rosângela
Alfenas (PSDB), além do
Controlador Geral do
Município, Marcelo Corrêa
Paiva e do Secretário Municipal
de Finanças, Omir Honorato
Filho.
Segundo o relatório
apresentado, foi investido na
área de Saúde, até agosto/2010,
o percentual de 20,41%. De
acordo com a Emenda
Constitucional 29, o limite
mínimo para gastos do
município com Saúde é de 15%
do orçamento anual.
“Recomendamos que, embora
tenha atingido o mínimo exigido
por Lei neste quadrimestre, que
se mantenha a aplicação dos
recursos na saúde municipal, de
forma a proporcionar o
cumprimento do referido limite
constitucional e garantir o êxito
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no Bairro Santa Bernadete.
O NRVCC de Ubá realiza um
importante trabalho para a
prevenção e o tratamento dos
diversos tipos de câncer que
atingem a população. A
contribuição financeira de
doadores e de voluntários é que
garante o tratamento aos
doentes e a manutenção dos
equipamentos. Na prevenção,
o núcleo conta com médicos de
especialidades diversas, como
ginecologia, mastologia,
urologia e pneumologia, além
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A reunião foi presidida pelo Vereador Dalmo José Coelho (PT),
presidente da Comissão

da Administração quando da
prestação de contas anual”, diz o
documento.
Já na área da Educação, o
relatório apresentado afirma que
foi investido um total de
26,12%, afirmando que a
aplicação de recursos no ensino
“está ocorrendo de forma
suficiente”.
Segundo o relatório
apresentado, foi investido na
área de Saúde, até agosto/2010,
o percentual de 20,41%. De
acordo com a Emenda
Constitucional 29, o limite
mínimo para gastos do
município com Saúde é de 15%
do orçamento anual.
Já na área da educação, o
relatório apresentado afirma que
foi investido um total de
26,12%, 1,12% acima do

E-mail:

mínimo exigido por lei (25%).
Os gastos com pessoal também
foram informados através do
relatório: “conforme
determinação legal,
considerando o período de 12
meses, os gastos com pessoal do
Poder Executivo foram de
42,49%, respeitando os limites
legal e prudencial 54% e 51,3%,
respectivamente”.
Ainda de acordo com o
documento entregue à comissão,
ao analisar o equilíbrio entre
receitas e despesas
“identificamos que as receitas
fiscais realizadas até o mês de
agosto/2010, as receitas foram
de R$59.953.351,50”. Este
valor foi superior às despesas
fiscais que fecharam em
R$58.552.632,05, deixando um
superávit de R$1.400.719,45.
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“Sistema de Transporte coletivo de Ubá precisa
ser reformulado”, diz gerente da Viação Ubá
passageiros, destacando ainda a
concorrência da empresa de
transporte intermunicipal que faz o
itinerário, transformado em semiurbano pelo DER, cobrando tarifas
inferiores às praticadas pela Viação
Ubá. Egídio ressaltou, entretanto,
que por tratar-se de transporte semiurbano, a tal empresa não leva
idosos gratuitamente e são estes os
passageiros que estão reclamando
da ausência desta linha. Segundo
ele, os idosos devem buscar seu
direito diretamente com a empresa
concorrente.
Quanto à inclusão de uma linha que
faça o trajeto do Centro para
Miragaia, de manhã, Egídio
novamente alegou a falta de
demanda do Distrito de Miragaia
(não há passageiros).
Outra solicitação é de uma linha de
ônibus direta da região sul da cidade
para o Hospital Santa Isabel. Sobre
essa linha, Egídio afirmou estar
disposto a discutir e analisar a
possibilidade de implantação,
lembrando que há uma linha pela
manhã para o Hospital Santa Isabel
para atender os seus funcionários e
que no horário de visitas 12h30min até as 14h – todos os
ônibus passam próximos ao
hospital.
A transferência do virador do ônibus
do Campo de Aviação, do Bar do
Dudu para o Campo do Nelim, é uma
solicitação que, segundo Egídio, já
foi atendida pela empresa.
Outro tema muito discutido referiuse aos horários: descumprimento e
atrasos constantes; mudanças de
horários e linhas; redução de
horários nos fins de semana; falta de
divulgação.
Sobre as reclamações de
descumprimento de horários, o
gerente da Viação Ubá sugeriu aos
vereadores e à população que,
quando houver atraso, anotem qual a
linha, o dia e horário do ocorrido
para então pedir informações mais
específicas à empresa.
Egídio apresentou um relatório aos
vereadores onde está evidenciado
que a empresa, normalmente,
cumpre todos horários das linhas.
Porém, ele explica que a medição do
tempo é realizada, eletronicamente,
no ponto inicial e no ponto final das
linhas, sendo inviável monitorar os
horários em que os veículos passam
pelos pontos intermediários. Nestes
pontos, os horários podem sim
variar de acordo com o trânsito,
devido ao fato de as ruas de Ubá não
possuírem corredores específicos
para ônibus.
Para sanar o problema, o gerente
sugere que as linhas, ao invés de
serem bairro a bairro, passem a ser
bairro/centro. Isto ainda não foi
realizado, segundo Egídio, porque
demanda muitos estudos e
experimentos, já que a alteração
modificaria todo o sistema.
Quanto à divulgação dos horários e
das linhas, a empresa diz fornecê-los
às pessoas que os procuram na
própria sede. Outras formas de
divulgação, como painéis
removíveis e placas em locais
estratégicos da cidade, são mais
responsabilidade da Prefeitura do
que da empresa, segundo Egídio,

O gerente da Viação Ubá, Egídio Campos Santana, explicou os procedimentos da empresa no município

ressaltando que tais placas podem
ser conseguidas até gratuitamente
pelo poder público, através de
patrocínios do setor privado, que
utilizará as placas para
publicidade.
Por solicitação do Legislativo,
Egídio garantiu que a relação dos
horários e itinerários, que não está
atualizada no site da empresa, será
divulgada na internet em até 30
dias.
O gerente também não descartou
totalmente a possibilidade de
implantação de linha de ônibus
“corujão” para circular após as 23
horas, dizendo estar disposto a
conversar e analisar o assunto.
Sobre o tema da acessibilidade, a
Viação Ubá informou que 20% da
frota da empresa já são adaptados
para deficientes físicos e que todos
os ônibus estão sendo
gradativamente substituídos.
Informou também que as linhas
destes veículos adaptados são
Pires da Luz, Santa Edwiges e
Fazendinha, por serem as de maior
número de passageiros. O critério
da quantidade total de passageiros
foi o escolhido devido ao fato de a
empresa não possuir dados sobre a
distribuição dos cadeirantes pela
cidade.
Sobre a gratuidade da passagem
para deficientes físicos, Egídio
defendeu que deve ser gerenciada
pela TRANSUBÁ e as carteiras
emitidas pela Prefeitura em acordo
com a empresa, alegando ainda
que o poder público municipal
precisa editar legislação específica
sobre a acessibilidade no seu
âmbito de atuação.
Questionado sobre a gratuidade da
passagem para deficientes na linha
Ubá/Ubari, o gerente alegou que
tal linha não é considerada urbana.
A questão da concorrência dos
mototaxistas com a Viação Ubá

também foi abordada por Egídio
Santana. Ele mencionou o Decreto

google.com

Cerca de trinta cidadãos
acompanharam a reunião ordinária
da última segunda-feira, 20/09, entre
eles membros da Associação dos
Paraplégicos, para ouvir o gerenteadministrativo da Viação Ubá de
Coletivos Urbanos, Egídio Campos
Santana, que, atendendo convite da
Câmara, compareceu à reunião para
discutir as reclamações da população
ubaense com relação ao transporte
coletivo na cidade.
O tema “transporte coletivo” vem
sendo intensamente debatido na
Câmara Municipal, tendo motivado
muitas proposições apresentadas
pelos vereadores, decorrentes de seu
contato com usuários insatisfeitos.
Após breve histórico sobre o
transporte público coletivo em Ubá e
as responsabilidades do Executivo, o
Presidente da Câmara, vereador
Cláudio Ponciano, passou a abordar
cada solicitação e reclamação da
população, ali representada pelos
vereadores.
Solicitações e reclamações
Os usuários, através dos vereadores,
solicitaram: 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; linha de ônibus para
atender a comunidade do Peixoto
Filho; providenciar o contorno dos
ônibus pelo Bairro Olaria; incluir
nos trajetos dos coletivos a parte alta
do Bairro Palmeiras.
Com relação às comunidades não
atendidas por linhas de ônibus
coletivos, como a parte alta do Bairro
Altair Rocha, Egídio Santana
esclareceu que o mencionado bairro
já foi atendido. No entanto, em
outros bairros com o mesmo
problema de falta de circulação de
coletivos na parte alta, como o
Schiavon e o Palmeiras, a carência
persiste. Segundo o gerente, para que
a empresa estenda os itinerários é
preciso, além de infraestrutura nas
ruas, haver um ressarcimento por
parte da prefeitura.
Egídio mencionou tentativas
frustradas de atender bairros como o
Peixoto Filho, afirmando que por
três vezes colocou ônibus em
circulação na região e não houve
passageiros. A despeito disso, o
representante da Viação Ubá se
dispôs a analisar essas solicitações.
Outra reclamação feita pela
população aos vereadores é que a
linha de
ônibus “Shangri-La –
Ponte Preta”, que atende os bairros
Paulino Fernandes, Januário
Guiducci, Fazenda Boa Esperança
até os limites da Igreja Rainha da Paz
e Avenida Paulino Fernandes, não
passa no interior destes bairros.
Sobre isso, Egídio Santana alegou
que os pontos finais de algumas
linhas foram alterados por
determinação da prefeitura, e alguns
trajetos também foram modificados
quando as ruas passaram a ser
contramão.
Esclareceu-se também a retirada de
circulação de algumas linhas de
ônibus que atendiam as
comunidades do Córrego Santana,
Córrego da Coruja e Córrego Alegre.
Conforme explicou o representante
da Viação Ubá, a empresa não atende
as referidas comunidades por falta de
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Câmara irá entregar Comenda Ary Barroso
Começa a faculdade, mas acaba
gastando todo o dinheiro em
restaurantes, bebidas e roupas.
No ano seguinte, é reprovado e, já
sem dinheiro, tem de trabalhar:
faz fundo musical para filmes
mudos no cine Íris, no largo da
Carioca. Em 1923, passa a tocar
com a orquestra do maestro
Sebastião Cirino, na sala de espera
do teatro Carlos Gomes.
Em 1926, Ary consegue voltar
para o curso de direito, no qual se
forma em 1930, na mesma turma
do cantor Mário Reis, mas não
abandona a atividade de pianista,
oferecendo-se para tocar em
bailes e festas. Dois anos depois, é
contratado pela orquestra do
maestro Spina, de São Paulo, para
uma temporada em Santos e
Poços de Caldas. Durante os oito
meses de viagem, compõe várias
músicas.
Volta para o Rio em 1929. "Vamos
Deixar de Intimidade" é gravada
pelo amigo e colega de faculdade
Mário Reis e transforma-se no
primeiro sucesso de Ary Barroso.
Ele conclui o curso de direito e
compõe a marcha "Dá Nela".
Inscrita no concurso de músicas
carnavalescas da Casa Edison
para o Carnaval de 1930, a música
obtém o primeiro lugar. Com o
prêmio (cinco contos de réis), Ary
paga algumas dívidas e se casa
com Ivone Belfort de Arantes.
Em 1931, produz várias
composições para o teatro
musicado. Em junho daquele ano,
o teatro Recreio encena a revista
"É do Balacobaco". A música "Na
Grota Funda", de Ary, com letra
do caricaturista J. Carlos, é parte
do espetáculo. Na estréia,
Lamartine Babo, encantado com a
música, resolve escrever outra
letra para a melodia. Assim nasce
"No Rancho Fundo", lançada dias
depois no programa que
Lamartine comandava na Rádio
Educadora do Rio.
Em 1932, Renato Murce convida
Ary para trabalhar na Rádio
Philips. Além de pianista, Ary se
torna locutor esportivo, humorista
e animador. Em 1934, depois de
ter ido à Bahia como pianista da
orquestra de Napoleão Tavares,
ele cria na Rádio Cosmos (São
Paulo) o programa "Hora H".
Compõe "Na Batucada da Vida"

Carteira de Habilitação de Ary Barroso emitida pela Câmara Municipal de Ubá

(regravada por Elis Regina em
1974).
No ano seguinte, leva seu
programa para a Rádio Cruzeiro
do Sul (Rio de Janeiro) e compõe
"Inquietação", lançada por Sílvio
Caldas naquele ano (e regravada
por Gal Costa em 1980).
Em 1937, Ary lança outro
programa na Cruzeiro do Sul:
"Calouros em Desfile" (que, nos
anos 1950, será levado para a TV
Tupi). O programa exige que os
candidatos cantem somente
música brasileira e anunciem o
nome dos compositores. Nele se
apresentarão, entre outros, Angela
Maria e Lúcio Alves.
Ary estréia na Rádio Tupi em
1938, como comentarista,
humorista, ator e locutor. Compõe
"Na Baixa do Sapateiro" (gravada
por Carmen Miranda) e chama a
atenção do mundo com a trilha
sonora do desenho animado "Você
Já Foi à Bahia?", de Walt Disney.
"Aquarela do Brasil" é lançada em
1939 no espetáculo "Joujoux et
Balangandans", de Henrique
Pongetti. Aquele sambaexaltação, de melodia extensa,
apoiado em grande orquestra,
conquista o mercado
internacional e faz sucesso no
Brasil na gravação de Francisco
Alves.
Em 1944, Ary vai conhecer os
EUA e compõe "Rio de Janeiro"
para o filme "Brasil". Fica oito
meses lá, ganhando mil dólares
por semana e compondo a cançãotema do filme "Três Garotas de
Azul". No ano seguinte, volta à
América do Norte para musicar o
filme "O Trono das Amazonas",
que teria 18 composições suas,

mas não chega a ser concluído
(por causa da morte do produtor).
Nas eleições de 1946, candidatase a vereador na Guanabara pela
União Democrática Nacional
(UDN) e tem a segunda maior
votação da Câmara do então
Distrito Federal (só perde para
Carlos Lacerda). Em seguida,
participa ativamente da escolha
do local onde se construirá o
Maracanã e da luta pela
arrecadação do direito autoral,
como membro da UBC (da qual é
o primeiro presidente, em 1942),
da SBAT e da SBACEM.
Aurora Miranda (irmã de
Carmen) grava "Risque" em
1952, mas é na voz de Linda
Baptista que esse samba-canção
obterá sucesso. Naquele mesmo
ano, Ary compõe "Folha Morta",
gravada por Dalva de Oliveira em
Londres (para a Odeon) e lançada
no Brasil com estrondoso
sucesso. Quatro anos depois, a
música é regravada por Jamelão,
na Continental.
A princípio, Ary Barroso não
gosta da Bossa Nova, mas isso
não o impedirá de colocar "A
Felicidade" (Tom Jobim e
Vinicius de Moraes) entre as dez
melhores músicas populares de
todos os tempos.
Ary Barroso e Heitor Villa-Lobos
se encontram no palácio do
Catete em 1955, para receber a
Ordem do Mérito, concedida pelo
presidente Café Filho. Em 1957,
Ary é homenageado com o
e s p e t á c u l o " M r. S a m b a " ,
produzido por Carlos Machado e
montado na boate Night and Day
(Rio de Janeiro); o roteiro faz
alusão à biografia de Ary,

utilizando as próprias
composições dele.
Em 1960, torna-se vicepresidente do departamento
cultural e recreativo do Clube de
Regatas do Flamengo, sua grande
paixão. Em 1961, Ary adoece de
cirrose hepática e vai morar num
sítio em Araras (RJ). No ano
seguinte, parcialmente
restabelecido, retoma o programa
"Encontro com Ary" (TV Tupi),
transmitido aos domingos. Em
1963, é internado com nova crise
de cirrose. Recupera-se no Natal,
mas volta a ser internado e morre
na noite de nove de fevereiro de
1964, um domingo de Carnaval,
no momento em que a escola de
samba Império Serrano entra na
avenida com o enredo "Aquarela
do Brasil". Em 2003, ano do
centenário de seu nascimento, sua
filha Mariúza consegue
definitivamente corrigir o nome
do pai, que é na verdade, Ary de
Resende Barroso e não
Evangelista Barroso, como até
então vinha sendo divulgado.
Fonte: Uol.com.br

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

Foi por meio da Lei n.º 2.422/93
que o município de Ubá instituiu a
“Comenda Ary Barroso” na
Câmara Municipal. A honraria é
conferia a personalidades que se
destacaram no âmbito cultural,
econômico, artístico, social,
profissional e/ou administrativo
durante o ano.
A iniciativa da homenagem é dos
vereadores, devendo cada projeto
conter no mínimo cinco
assinaturas de Vereadores, que
não poderão assinar mais de três
indicações no ano. As comendas
serão entregues em Sessão Solene
do Legislativo, no próximo dia
seis de novembro, a partir das 20
horas, no plenário da Câmara.
Este ano os homenageados são:
Senhora Adeny Guilhermino
Porto; Senhor Afonso Magalhães
Corbelli; Professor Cícero Mauro
Fialho Rodrigues; Senhora
Lindiseia Candian Silva; Senhor
Luís Carlos Pereira; Dra. Thaís
Lamim Leal Thomaz e Mestre
Valdir Salles.
Ary Barroso
Ary de Resende Barroso, filho de
João Evangelista Barroso e
Angelina de Resende Barroso,
nasce, na cidade de Ubá, em 7 de
novembro de 1903 e fica órfão
ainda menino, passando a ser
criado pela avó, Gabriela Augusta
de Rezende, e pela tia, Rita, que o
ensina a tocar piano.
Aos 12 anos, começa a trabalhar
como pianista auxiliar no cine
Ideal, em Ubá. Pouco depois,
emprega-se como caixeiro na loja
"A Brasileira", onde permanece
por um período de seis meses.
Cursa o primário na escola do
professor Cícero Galindo,
seguindo seus estudos no Ginásio
São José. Deste, por seu
comportamento pouco
disciplinado, passa pelos ginásios
das cidades de Viçosa, Leopoldina
e finalmente Cataguases onde
conclui o curso. Por essa época, já
freqüenta a boêmia local, é goleiro
do Botafogo Futebol Clube de
Ubá e desfila no Bloco Ubaenses e
Estrelas, contrariando a família
que sai no Bloco Dragões e
Opalas. Aos 17, recebe uma
herança do tio Sabino Barroso, exministro da Fazenda, e muda-se
para o Rio de Janeiro com a
intenção de estudar advocacia.

Segundas-Feiras às 19h
Rua Santa Cruz, 301
w w w .camarauba.mg.gov.br
imprensa@camarauba.mg.gov.br
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Número de partidos na ALMG cresce de 16 para 21
O resultado das Eleições 2010
vai alterar a representação
partidária na Assembleia
Legislativa de Minas Gerais. A
17ª Legislatura terá deputados
de 21 dos 27 partidos
brasileiros, cinco a mais que as
16 legendas atualmente
representadas na Casa. O
PSDB, o PT e o PMDB vão
manter as maiores bancadas,
nesta ordem.

O número de deputados do
PSDB vai cair de 15 para 13 a
partir de 1º de fevereiro de
2011, quando os parlamentares
da 17ª Legislatura tomarão
posse. A legenda, no entanto,
continuará como a maior da
Casa. O PT ganhou um
deputado na eleição deste
domingo (3/10/10) e sua
bancada passará de 10 para 11
parlamentares. O PMDB,

terceiro maior partido da
Assembleia, continuará com
oito deputados.
O PV perdeu uma cadeira, mas
vai manter a quarta maior
bancada, com seis
parlamentares. Em seguida,
vem o PDT, que elegeu cinco
deputados, também um a
menos que na atual legislatura.
O DEM e o PTB, que têm seis
deputados cada um, terão

quatro a partir de fevereiro de
2011. As bancadas de PPS,
PSB e PSL tiveram três
deputados eleitos, cada. O PPS
conta atualmente com quatro
parlamentares, o PSB com dois
e o PSL com um.
Seis partidos elegeram dois
deputados: o PMN, que vai
manter o mesmo número; o
PSC, que tem três
parlamentares; o PCdoB e o

PRB, que têm um deputado
cada; e duas legendas
atualmente não representadas
na Assembleia, PHS e PRTB.
Outros cinco partidos terão
bancadas de um deputado, a
partir de 2011: o PP, que hoje
tem quatro; o PR, que mantém
o número atual; e os
atualmente não representados
PTC, PRP e PTdoB.

ESCALA DE PLANTÃO
DROGARIAS E FARMÁCIAS DE UBÁ - M.G.
24/07 e 25/07 2010
31/07 e 01/08 2010
07/08 e 08/08 2010
14/08 e 15/08 2010
21/08 e 22/08 2010

MONTREAL

Pça Independência, 430. Tel.: 3532 1880.

MAIS SAÚDE

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

MAIS SAÚDE

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.

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.

FARMACRUZ

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

04/09 e 05/09 2010

MONTREAL

Pça Independência, 430. Tel.: 3532 1880.

INDUSTRIAL

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

07/09/2010 (INDEPENDENCIA)

MONTREAL

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.

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.

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
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Proposições do Poder Legislativo
Proposições da reunião do
dia 13/09/2010
Vereador Antero Gomes de
Aguiar (Antero do ônibus)
Indicação no. 181/10 – ao
Prefeito, asfaltamento da Rua
Mário Azevedo.
Indicação no. 182/10 – ao
Prefeito, asfaltamento da Rua
Luiz Paschoalino.
Indicação no. 183/10 – ao
Prefeito, asfaltamento da Rua
Anselmo Martins Teixeira.
Indicação no. 184/10 – ao
Prefeito, asfaltamento da Rua
Roraima.
Indicação no. 185/10 – ao
Prefeito, asfaltamento da Rua
Bahia.
Indicação no. 186/10 – ao
Prefeito, asfaltamento da Rua
Pernambuco.
Indicação no. 182/10 – ao
Prefeito, asfaltamento da Rua
Mato Grosso.
Moção de Congratulações e
Aplausos no. 071/10, ao
Senhor Márcio Nogueira
Gesualdi, Técnico em
Semáforo, da Prefeitura
Municipal de Ubá.
Vereador Carlos da Silva
Rufato
Moção de Pesar no. 072/10,
pelo falecimento do Senhor
Geraldo Diniz.
Moção de Pesar no. 073/10,
pelo falecimento do Senhor
Vicente Pereira Mattos.
Ve r e a d o r D a l m o J o s é
Coelho
Indicação no. 172/10, ao
Prefeito, colocação de
tambores de lixo em pontos
estratégicos do Distrito de
Ubari.
Representação no. 045/10, a
Empresa de Telefonia Móvel
VIVO, promover a melhoria
do sinal no Distrito de Ubari.
Vereador Luiz Alberto
Gravina
Representação no. 046/10 –
ao Gerente da Oi/Telemar de
Ubá e Região, solicitando a
instalação de um telefone
público – tipo orelhão, para a
Rua Ângelo Sperandio.
Moção de Congratulações e
Aplausos no. 076/10, ao
Empresário Paulo Roberto
Paschoalino, DiretorPresidente da Paropas, pela
inauguração do CEU – Centro
Esportivo Ubaense.
Vereador Maurício Valadão
R e i m ã o d e M e l o ( D r.
Valadão)
Requerimento no. 178/10 –
ao Secretário Municipal de
Obras e Serviços Urbanos,
realização de obras de
infraestrutura no Conjunto
H a b i t a c i o n a l D r. J o s é
Cavaliere, inaugurado

recentemente na região do
Tanquinho, com 75 casas, mas
que não tem nenhuma rua
pavimentada e o esgoto é
lançado, sem nenhum
tratamento, em um pequeno
córrego que passa nas
proximidades.
Requerimento no. 179/10 –
ao Secretário Municipal de
Obras e Serviços Urbanos,
solicitando, a pedido dos
moradores da Rua Antônio
Candian (Rua 2), do Bairro São
Domingos, informações sobre
as obras do muro de contenção
da referida rua, iniciadas em
novembro de 2009, com prazo
de conclusão de 90 dias, e
interrompidas há meses.
Requerimento no. 180/10 – à
Mesa Diretora desta Câmara, o
envio de convite aos
representantes e aos moradores
dos distritos de Ubá, em datas
distintas, para avaliação dos
resultados das reuniões das
Câmaras Itinerantes ocorridas
em Ubari, Miragaia e
Diamante.
Requerimento no. 181/10 –
ao Prefeito, enviar à esta
Câmara documentos de
autorização e fiscalização por
parte da Defesa Civil do
Município, relacionados com a
obra de terraplenagem que está
sendo realizada na Avenida
Governador Bias Fortes, no
Bairro Eldorado.
Vereadora Rosângela Maria
Alfenas de Andrade
Moção de Congratulações e
Aplausos no. 074/10, ao
advogado ubaense Dr. André
Luiz Melo da Cunha, pela
brilhante participação e êxito
no mais recente concurso
público de ingresso na
magistratura mineira.
Moção de Congratulações e
Aplausos no. 075/10, ao
advogado ubaense Dr. Felipe
Teixeira Cancela Júnior, pela
brilhante participação e êxito
no mais recente concurso
público de ingresso na
magistratura mineira.
Proposições da reunião do
dia 20/09/2010
Vereador Antero Gomes de
Aguiar
Indicação no. 171/10 – ao
Prefeito, calçamento da Rua
Projetada 5, Bairro João
Teixeira.
Indicação no. 188/10 – ao
Prefeito, calçamento da Rua
Projetada 4, Bairro João
Teixeira.
Indicação no. 189/10 – ao
Prefeito, calçamento da Rua
Projetada 3, Bairro João
Teixeira.
Indicação no. 190/10 – ao

Prefeito, calçamento da Rua
Projetada 2, Bairro João
Teixeira.
Indicação no. 191/10 – ao
Prefeito, calçamento da Rua
Projetada 1, Bairro João
Teixeira.
Indicação no. 192/10 – ao
Prefeito, asfaltamento da Rua
Professora Maria Joaninha
Mendes, Bairro Antonina
Coelho - COHAB.
Indicação no. 193/10 – ao
Prefeito, asfaltamento da Rua
Celidônio Mazzei, Bairro
Antonina Coelho - COHAB.
Indicação no. 192/10 – ao
Prefeito, asfaltamento da Rua
Governador Bias Fortes,
Bairro Eldorado.
Requerimento no. 183/10 –
ao Prefeito, reiterando
Indicação no. 091/10,
solicitando o asfaltamento da
Rua Professor Artur Napoleão,
Bairro Antonina Coelho –
COHAB.
Moção de Congratulações e
Aplausos no. 077/10, ao
Radialista e Ex-Vereador Adão
Miguel Nogueira, por sua
brilhante trajetória no meio de
comunicação de nossa cidade.
Vereador Carlos da Silva
Rufato
Representação no. 047/10 –
ao Corpo de Bombeiros de
nossa cidade, solicitando
verificar se a Unidade dos
Bombeiros Militar que será
instalada no Aeroporto
Municipal, possa também
atender ocorrências nas
imediações dos bairros
adjacentes ao Industrial ou
então que se crie uma Unidade
naquelas proximidades para
esta finalidade.
Vereador Cláudio Ponciano
Moção de Congratulações e
Aplausos no. 078/10, aos
atletas ubaenses que
participaram da Copa de
Integração de Tênis de Mesa de
2010, realizada na cidade de
Cataguases.
Indicação no. 199/10 – ao
Secretário Municipal de Obras
e Serviços Urbanos,
determinar a limpeza do
córrego que passa nos bairros:
Vila Casal e Schiavon.
Vereador Jorge Custódio
Gervásio
Indicação no. 194/10 – ao
Prefeito, determinar a limpeza
geral no trecho compreendido
entre o Bairro Ponte Preta até o
Bairro Mangueira Rural,
realizando ainda pintura de
meio-fio, bem como retirada
de entulhos e barro, para a
preparação da festa da
padroeira da comunidade do
Bairro Meu Sonho (Nossa

Senhora Aparecida), que
iniciará no começo do mês de
outubro.
Indicação no. 195/10 – ao
Prefeito, tapar um buraco
enorme existente bem na curva
da Rua José Augusto Marcos,
nas proximidades do no. 978,
necessitando o local de uma
pavimentação asfáltica.
Requerimento no. 185/10 –
ao Prefeito, reiterando
parcialmente a Indicação no.
091/09, de autoria do Vereador
Antero Gomes de Aguiar, que
solicitou o asfaltamento da
Rua Miguel Candian, onde
está localizada a Igreja Nossa
Senhora Aparecida.
Requerimento no. 186/10 –
ao Prefeito, reiterando
Indicação no. 039/10, de
autoria de todos os Edis desta
Casa, solicitando a colocação
de sinalização no chão, tipo
quebra-molas, na Rua José
Augusto Marcos até o
Aeroporto Municipal.
Requerimento no. 187/10 –
ao Prefeito, reiterando pedido
contido nas proposições:
Requerimento no. 091/09 e
Requerimento 064/10,
solicitando a repintura das
faixas de pedestres em frente à
Escola Municipal Nossa
Senhora Aparecida.
Ve r e a d o r L u i z A l b e r t o
Gravina
Indicação no. 197/10 – ao
Prefeito, solicitando execução
dos serviços de limpeza dos
bueiros e bocas de locas de
nossa cidade.
Vereador Maurício Valadão
Reimão de Melo
Indicação no. 198/10 – ao
Prefeito, o envio a esta Casa,
da relação de todos os
Conselhos Municipais
existentes em nossa cidade,
com seus respectivos
componentes.
Proposição de autoria de
todos os Vereadores desta
Casa
Requerimento no. 188/10 –
ao Prefeito, atendendo a
solicitação do Presidente da
Associação dos Moradores do
Bairro José Peluso, solicitando
a reforma da área de lazer
localizada naquela
comunidade e ainda, melhoria
na saída da Rua Vereador
Oswaldo de Moura Estevão,
eliminando uma curva íngreme
existente no local,
proporcionando condições
para passagem de linha de
ônibus urbano com destino ao
Bairro São João e também o
calçamento das ruas da parte
alta do bairro, para cessar a
quantidade de lama que desce

para os logradouros da parte
baixa.
Projeto de Lei no. 088/10 –
que dispõe sobre a Concessão
da Comenda Ary Barroso ao
Professor Cícero Mauro
Fialho Rodrigues.
Autores: Vereador Cláudio
Ponciano, Vereador Carlos da
Silva Rufato, Vereadora
Rosângela Maria Alfenas de
Andrade, Vereador Maurício
Valadão Reimão de Melo e
Vereador Jorge Custódio
Gervásio.
Proposições da reunião do
dia 27/09/2010
Vereador Antero Gomes de
Aguiar – Antero do ônibus
Indicação no. 200/10, ao
Prefeito, solicitando o
asfaltamento da Rua Teófilo
Lemos Gravina, Bairro
Chiquito Gazolla.
Indicação no. 201/10, ao
Prefeito, solicitando a
construção de uma quadra
poliesportiva no Bairro
Fazendinha, em um terreno da
municipalidade localizado na
Rua Inglaterra.
Requerimento no. 184/10, ao
Prefeito, reiterando pedido
contido na Indicação no.
117/10, de autoria do Vereador
Carlos da Silva Rufato,
solicitando o asfaltamento da
Rua Valdir Pierandrei Fazolla,
Bairro Altair Rocha.
Vereador Carlos da Silva
Rufato
Moção de Pesar no. 079/10,
pelo falecimento do Senhor
José Expedido de Azevedo.
Projeto de Lei no. 093/10, que
institui no Município de
Ubá/MG, o Dia do
Caminhoneiro e contém outras
disposições.
Vereador Jorge Custódio
Gervásio
Moção de Congratulações e
Aplausos no. 080/10, ao exPresidente desta Casa de Leis e
ex-Vice-Prefeito, Doutor
Itamar dos Santos, pela
passagem de seu natalício no
dia de hoje.
Vereador Maurício Valadão
Reimão de Melo
Indicação no. 202/10, ao
Prefeito, concessão de
adicional de insalubridade
para os Agentes Comunitários
de Saúde.
Requerimento no. 189/10, ao
Prefeito, a pedido dos
moradores do Tanquinho,
providências contra a Viação
Ubá, que transporta estudantes
e demais moradores daquela
localidade até o centro da
cidade, pela manhã, em ônibus
superlotados.
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Dia 06 de novembro
às 20 horas
no plenário da Câmara

Discussão do Plano de
Gestão Integrada
de Resíduos Sólidos
e Limpeza Urbana
do M unicípio de Ubá
Referente ao Projeto de Lei 097/10
Dia 27 de outubro
Às 19:30, no plenário da Câmara
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