
Em carta encaminhada à 
Câmara, Ednalva Araújo 
d e  C a s t r o  F e r r e i r a ,  
representante da Federação 
d e  M o r a d o r e s  d a s  
Associações Comunitárias 
dos Bairros, distritos e 
Zona Rural de Ubá-MG – 
F E M A C ,  s o l i c i t a v a  
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Foi através da Lei n.º 
422/1993 que o município 
de Ubá institui a “Comenda 
Ary Barroso” na cidade. A 
honraria é conferia a 
personalidades que se 
des tacam no  âmb i t o  
cu l t u ra l ,  econômico ,  
a r t í s t i c o ,  s o c i a l ,  
p r o f i s s i o n a l  e / o u  
administrativo.
Já a Lei 3099, que “institui e 
regulamenta as concessões 
do Título de Cidadania 
Honorária de Ubá e do 
Título de Personalidade 
Ubaense do Ano”, foi 
aprovada e sancionada em 
2001. 
A iniciativa de indicação 
destas honrarias é dos 
Vereadores. 

esclarecimentos sobre uma 
fala do Vereador Luís 
Alberto Gravina (PMDB) 
ocorrida na Conferência 
Municipal de Saúde. Na 
oportunidade, o vereador 
teria falado sobre cirurgias 
feitas no Hospital São 
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Januário. 
A correspondência diz que 
Ednalva “Não se sentiu 
contemplada com a fala do 
vereador por não deixar 
claro os procedimentos 
usados para tais cirurgias”, 
conta. 

Vereadores, membros do Executivo e da Sociedade prestigiaram o evento
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Com o objetivo de discutir o Plano 
de Gestão Integrada de Resíduos 
Sólidos e Limpeza Urbana que 
tramita na Câmara Municipal de 
Ubá, os Vereadores realizaram, no 
dia 27/10, uma audiência pública 
para discutir o projeto de Lei 097/10 
que institui o Plano. A comunidade 
lotou o plenário e observou 
atentamente a explanação da 
empresa Volpi Consultoria, que 
presta serviços à Prefeitura e que 
falou sobre o plano.
A apresentação ficou a cargo do 
arquiteto e urbanista, Elves Naves e 
da administradora de empresas, 
Ana Lúcia Volpi, que de forma 
didática e segura mantiveram a 
atenção do público presente, 
formado principalmente por 
estudantes, líderes comunitários e 
representantes de órgãos públicos 
ligados ao tema.
A elaboração do Plano foi 
coordenada pela Secretária de 
Planejamento e contou com a 
participação ativa dos técnicos da 
Secretária de Educação, de Meio 
Ambiente e de Obras e Serviços 
Urbanos.
Para o Secretário de Planejamento e 
Gestão, Francisco Nascimento, a 
grande presença e a qualidade das 
perguntas na parte final do evento 
demonstram que a Câmara 
Municipal e o Executivo acertaram 
em sua promoção. “Ouvir a 
comunidade é caminho para nós, 
técnicos e políticos, traduzirmos 
com ações  as  verdade i ras  
necessidades da comunidade”, 
comentou. 
Para o Presidente da Câmara, 
vereador Cláudio Ponciano, “a 
audiência pública atingiu o objetivo 
de apresentar à sociedade, de forma 
clara e didática, o Plano de Gestão 
Integrada de Resíduos Sólidos e 
Limpeza Urbana do Município de 
Ubá. O Plano é essencial para 
instrumentalizar o manejo de 
resíduos sólidos, a curto e a longo 
prazo, e a gestão integrada também 
visa cumprir legislação municipal e 
federal."”. 
O público contribuiu efetivamente 
para o debate, questionando e 
apresentando sugestões. 
Com o estabelecimento da Lei 
Federal 11.445 de 2007 – Lei 
Nacional do Saneamento Básico - 
os municípios foram convocados a 
elaborar e implementar a Política e 
o Plano Municipal de Saneamento 
considerando que cabe ao Poder 
Público local o exercício da 
titularidade nos serviços de 
saneamento básico.
A política municipal de saneamento 
de f i ne  o  mode lo  j u r í d i co  
institucional, as funções de gestão e 
fixa os direitos e deveres dos 
usuários. Já o plano de Saneamento 

estabelece as condições para a 
prestação dos serviços – tais como o 
abastecimento de água potável, 
esgotamento sanitário, limpeza 
urbana e manejo de resíduos 
sólidos, drenagem e manejo das 
águas pluviais urbanas – definindo 
ob je t i vos  e  metas  pa ra  a  
universalização do saneamento 
básico, assim como os programas, 
projetos e ações necessárias para 
alcançá-la.
A crescente geração de resíduos 
sólidos nos meios urbanos e a 
necessidade de sua disposição final 
adequada e segura são dois dos mais 
sérios problemas econômicos e 
ambientais enfrentados pela 
sociedade, seja nos países ricos ou 
nos países em desenvolvimento.
Aproximadamente 670 dos 853 
municípios do Estado dispõem os 
seus resíduos sólidos de forma 
inadequada. De acordo com o artigo 
30, inciso V, da Constituição 
Federal (1988), a limpeza pública é 
de responsabilidade do município, 
c o m p r e e n d e n d o  d e s d e  o  
acondicionamento ao destino final.
Quanto à geração de resíduos 
sólidos e limpeza urbana, a 
população de Ubá com cerca de 
100.000 habitantes (censo 2005) 
produz, aproximadamente, 50 
toneladas de lixo por dia. Destas, 
44,5 t são produzidas pela 
população urbana e 5,5 pela 
população rural. Já os resíduos 
provenientes das atividades de 
Saúde são gerados por 63 
estabelecimentos totalizando um 
quantitativo de 16,5 toneladas por 
mês.
Com relação à coleta dos resíduos 
domiciliares e comerciais, cerca de 
95% da população é atendida. A 
coleta porta a porta é realizada por 
empresa contratada (Consita 
LTDA) e é realizada em turnos 
diurno e noturno.
Já nos serviços de saúde, a coleta e o 
transporte dos resíduos de 
hospitais, clínicas e laboratórios são 
realizados diariamente no período 
diurno com a utilização de um 
veículo utilitário hermeticamente 
fechado.
Quanto aos resíduos industriais, a 
coleta é realizada por empresas de 
aluguel de caçambas, os materiais 

recicláveis são coletados por um 
grupo de aproximadamente 26 
pessoas que trabalham diretamente 
no depósito de lixo ou de porta em 
porta por catadores independentes.
Após ser analisado o sistema de 
gestão de resíduos e limpeza urbana 
do município de Ubá, de acordo 
com a legislação de referência, foi 
constatado que a causa primordial 
de suas deficiências e inadequações 
está na carência de coordenação e 
planejamento das atividades 
realizadas. A falta de articulação 
entre as atividades, em que uma 
parte é realizada por empresa 
contratada e outras ações são 
realizadas por administração direta 
da Prefeitura, sem que  haja uma 
integração entre ambas, também foi 
detectada.
Outras falhas foram encontradas 
como a obsolescência da atual 
infraestrutura oferecida pela 
prefeitura para a realização dos 
s e r v i ç o s ,  c a u s a d a  p e l o  
descompasso existente entre as 
d e m a n d a s  c r e s c e n t e s  e  a  
capacidade da prefeitura em 
atendê-las. 
Os limites legais encontrados pela 
Administração Pública para a 
inc lusão em seus quadros  
p e r m a n e n t e s  d e  p e s s o a l  
qualificado, compra de veículos e 
equipamentos,  de forma a 
acompanhar a evolução das 
d e m a n d a s ,  t a m b é m  f o r a m  
identificados como problemas a 
serem sanados.
 Vis to  es te  panorama,  os  
representantes da Volpi Consultoria 
concluíram que “universalizar o 
acesso a serviços de limpeza urbana 
e gerir os resíduos sólidos com 
qualidade, constância e adequação 
à legislação ambiental é uma função 
que a Administração Municipal 
deve cumprir. Porém, o sucesso 
neste sentido depende não somente 
dos esforços despendidos pela 
Prefeitura, mas da mobilização do 
conjunto da sociedade organizada, 
que inclui todos os atores 
r e s p o n s á v e i s  d i r e t a  o u  
indiretamente pelo descarte dos 
resíduos, sejam eles domiciliares ou 
provenientes de at iv idades 
produtivas”.

Legislativo discute Limpeza Urbana 
em Audiência Pública

20 de novembro / 2010

Vereadores escutaram atentamente à explanação sobre o Plano

O debate sobre a Saúde volta à 
pauta e deve permanecer nos 
próximos anos, até as eleições 
municipais de 2012. Eu prefiro 
dizer que é um debate sobre a 
doença, uma vez que, pouco ou 
nada se discute sobre um modelo 
substitutivo. A presidente eleita, 
Dilma Rousseff , nos seus 
primeiros pronunciamentos logo 
após a eleição, se comprometeu em 
dar continuidade ao processo de 
implantação do Sistema Único de 
Saúde (SUS), que teve início na 
década de noventa e foi sufocado 
pela onda neo-liberal que varreu a 
América Latina no mesmo 
período. A equipe da nova 
presidente já trabalha para injeção 
de mais recursos no sistema 
público. 
Há um consenso em que a 
a p r o v a ç ã o  d a  E m e n d a  
Constitucional 29 pelo Congresso 
Nacional garantirá estes recursos 
necessários para os novos 
investimentos no SUS. O Governo 
concorda com a aprovação da 
Emenda Constitucional 29, mas 
quer também a aprovação de uma 
nova fonte de financiamento, para 
subs t i t u i r  a  Con t r i bu i ção  
Provisória sobre  Movimentação 
Financeira – CPMF. A CPMF foi 
derrubada no Senado pelos 
partidos de oposição com apoio de 
partidos da base do Governo e 
retirou 40 bilhões de reais por ano 
da Saúde. A nova correlação de 
forças no Congresso Nacional, 
somada ao apoio da Oposição que 
está nos Governos estaduais, deve 
facilitar a tramitação e aprovação 
desta nova contribuição para a 
saúde, análoga à CPMF. 
Também em Ubá, com o fim das 
eleições, o debate começa a ocupar 
a pauta nas instâncias oficiais de 
decisão (Conselho Municipal de 
Saúde, Câmara Municipal e 
Reunião do Secretariado), uma vez 
que este tema nunca sai da pauta do 
cidadão nas suas conversas 
informais. 
No centro da discussão em Ubá 
está o profissional médico: o 
médico que não cumpre a carga 
horária nas unidades Básicas de 
Saúde e Estratégia de Saúde da 
Família; a falta de médicos nos 
plantões das unidades de Pronto 
Atendimento dos Hospitais;  a falta 
de pediatra nas Unidades de Súde e 
nos Pronto Atendimentos;   
médicos que se negam a realizar 
cirurgias pelo SUS por causa do 
preço; médicos que não olham no 

rosto do paciente durante a 
consulta e médicos que fazem 
cirurgias pelo SUS em troca de 
votos.
Todos estes temas têm sido objeto 
de debate oficial na cidade: o 
Conselho Municipal de Saúde de 
Ubá realizou reuniões nos dias 15 
de outubro e 9 de novembro, em 
que foram debatidos a falta de 
pediatras nas unidades e o 
cumprimento da carga horária. A 
reunião contou com a participação 
dos hospitais, da Secretaria de 
Saúde e da Associação Médica de 
Ubá. De acordo com a avaliação de 
conselheiros de Saúde, os 
resultados da reunião foram 
satisfatórios. Como providência 
inicial desta mobilização, a 
Secretária de Saúde de Ubá se 
movimenta para agil izar o 
processo de contratação de 
pediatra com uma nova proposta de 
remuneração do profissional 
médico, desta vez por vinte reais 
cada consulta. No dia 30 de 
novembro está agendada uma nova 
rodada de discussões sobre os 
mesmos temas citados acima, desta 
vez na Câmara Municipal de Ubá. 
A Comissão de Saúde da Câmara 
Municipal de Ubá deu início nesta 
semana à apuração de uma 
reclamação da usuária Edinalva 
Araújo de Castro Ferreira, feita por 
ofício 011 de 07 de junho de 2010, 
à Câmara Municipal. No ofício a 
usuária relata que presenciou a fala 
do vereador Luiz Alberto Gravina 
ofertando facilidades para marcar 
cirurgias realizadas no Hospital 
São Januário. A usuária requereu 
da Câmara apuração sobre os 
procedimentos para que tais 
cirurgias fossem realizadas e com 
quais recursos. 
M a i s  r e c u r s o s  e  m e l h o r  
gerenciamento: esta é a receita que 
os especialistas e profissionais de 
área prescrevem para salvar o atual 
modelo. Os mais progressistas 
comungam do mesmo receituário, 
mas acrescentam que este modelo 
não tem salvação, que é preciso 
construir um modelo alternativo.
A salvação este modelo, ou a 
construção de outro, passa pela 
“impaciência” do cidadão usuário, 
pela perturbação desta “paz de 
cemitério” em que vivemos, pela 
recuperação da utop ia  do 
Movimento Sanitarista. E neste 
sentido a boa noticia é o início do 
processo de implantação dos 
Conselhos Locais de Saúde em 
Ubá.

Saúde volta à Pauta

Palavra do Presidente

*Claudio Ponciano

Palavra do Presidente



3

go
og

le
.c

omLegislativo entrega Comenda Ary Barroso 
e Título de Personalidade do Ano

Pereira; a promotora de Meio 
Ambiente da Comarca de Ubá, 
Thaís Lamim Leal Thomaz e 
Valdir Salles, mestre de 
capoeira, Karatê, judô e perito 
em defesa pessoal.
Já a Lei 3099, que “institui e 
regulamenta as concessões do 
Título de Cidadania Honorária 
de Ubá e do Tí tu lo de 
Personalidade Ubaense do 
Ano”, foi aprovada e sancionada 
em 2001. 
A honraria é oferecida ao 
cidadão que se destacou, ao 
longo do ano, pelos relevantes 
serviços prestados e em virtude 
de seu devotamento e amor às 
causas cívicas e sociais de nossa 
comunidade. Em 2010, o 
agraciado foi o Senhor José 
Lourenço Brandão. Em sessão 
concorrida, nem mesmo a chuva 
foi empecilho para que amigos, 
fami l iares e autor idades 
pudessem p res t i g i a r  os  
homenageados. 
Além dos Vereadores Claudio 
Ponciano (PT), Rosângela 

Alfenas (PSDB) e Carlos Rufato 
(PSDB), membros da Mesa 
Diretora, estiveram presentes à 
Sessão os vereadores: Antero 
Gomes de Aguiar (PT), Dalmo 
José Coelho (PT), Jorge 
Custódio Gervásio (PV), Paulo 
César Raymundo (DEM) e 
Vinicius Samôr de Lacerda 
(PT). 
Após a entrega das honrarias, 
alguns homenageados se 
pronunciaram. O repórter da TV 
UM, Luis Carlos Pereira, falou 
de sua felicidade ao receber a 
Comenda: “Agradeço a todos. 
Fico lisonjeado de receber esta 
Comenda, pelo fato de ter 
chegado à cidade há dez anos e 
tê-la adotado como minha 
cidade natal. Não estou cabendo 
em mim, tamanha a importância 
desta honraria”. 
A Sra. Adeny Guilhermino 
Porto se emocionou: “Agradeço 
a Deus por este momento tão 
feliz pelo qual estou vivendo. 
Quero compart i lhar esta 
honraria com todos os meus 

familiares e amigos”. 
Já o empresár io Afonso 
Magalhães Corbelli aproveitou 
para dividir a honraria com sua 
esposa: “Gostaria de agradecer 
aos  vereadores  que  me 
indicaram para receber a 
Comenda Ary Barroso. Sinto-
me muito honrado em recebê-la 
e gostaria de dividí-la com todos 
os presentes. Aproveito para 
dedicar este momento à minha 
esposa Valquíria”.
O professor Cícero Mauro 
Fialho Rodrigues falou sobre a 
importância da valorização da 
educação: “Quero agradecer às 
pessoas que indicaram meu 
nome para receber  esta 
Comenda. Dediquei minha vida 
à educação, por achar que é a 
área mais nobre da sociedade. 
Tenho prazer em estar junto aos 
jovens e estar em constante 
aprendizado. A educação é base 
de tudo. Sinto-me reconhecido 
como educador por receber esta 
homenagem”.
José Lourenço Brandão, que 
r e c e b e u  o  t í t u l o  d e  
Personalidade Ubaense 2010, 
filosoficamente disse que o 
título era o reconhecimento que 
precisava: “A vida, na realidade, 
é dividida, é uma moeda, tem 
duas faces: verdade e mentira, 
certo e errado, bem e mal. Nesta 
caminhada de mais de 50 anos 
no esporte e no rádio encontrei 
p e l o  c a m i n h o  m u i t a s  
dificuldades, obstáculos. Mas 
não perdi a paciência: superei 
tudo e venci. Ser personalidade 
ubaense é algo fascinante. Com 
esta premiação, estou recebendo 
com juros tudo aquilo que eu 
precisava receber pelo meu 
trabalho: reconhecimento.” 
Emocionado, relembrou o 
amigo e  talentoso fotógrafo 

falecido dia 3 de novembro: 
Aproveito para dividir este 
título com um cidadão de caráter 
que nos deixou e agora irá servir 
ao Criador: Geraldo Mazzei”.
O prefeito Vadinho Baião 
também paraben izou  os  
agraciados da noite. “Os 
vereadores foram sábios em 
escolher três mulheres (Adeny 
Guilhermino Porto, Lindisseia 
Candian Silva e Thais Lamim 
Leal Thomaz) para receberem 
esta Comenda, demonstrando a 
força da mulher brasileira. Ter 
Ary Barroso como filho de 
nosso município é um privilégio 
muito grande. Sei da satisfação 
em receber esta Comenda, pois 
fui um dos agraciados no ano de 
2008. Enquanto prefeito e 
aproveitando o momento no 
qual você recebe o título de 
Personalidade Ubaense de 
2010, gostaria de lhe agradecer, 
José Lourenço, pela sua batalha 
diária para manter o futebol vivo 
em nossa cidade”, comentou.
Finalizando a Sessão Solene, o 
Presidente da Câmara, Vereador 
C láud io  Ponc iano  (PT )  
cumpr imen tou  a  t odos :  
“Gostaria de cumprimentar aos 
agraciados desta noite, todos 
amplamente merecedores das 
honrarias recebidas dos Poderes 
Constituídos do Município de 
Ubá, sendo este um sinal claro 
d o  r e c o n h e c i m e n t o  d a  
comunidade ubaense pelas 
re levantes cont r ibu ições 
p res tadas  po r  todos  os  
homenageados em prol do 
desenvolvimento de nosso 
Município. Reitero, pois, nossos 
efusivos cumprimentos e 
agradecimentos aos novos 
comendadores, bem como à 
nossa Personalidade Ubaense 
do Ano”..

Foi através da Lei n.º 422/1993 
que o município de Ubá institui a 
“Comenda Ary Barroso” na 
cidade. A honraria é conferida a 
personalidades que se destacam 
no âmbito cultural, econômico, 
artístico, social, profissional 
e/ou administrativo.
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 
foram entregues em Sessão 
Solene do Legislativo, no dia 
seis de novembro.
Este ano os homenageados 
foram: Adeny Guilhermino 
Porto, que atuou por 16 anos 
como locutora da Rádio 
Educadora; os empresários do 
se to r  move le i ro  A fonso  
Magalhães Corbelli e Lindiseia 
Candian Silva; o professor 
Cícero Mauro Fialho Rodrigues, 
que foi reitor da Universidade 
Federal Fluminense (UFF) e 
hoje trabalha no Ministério da 
Educação, o repórter Luís Carlos 

Os Vereadores homenagearam, ao todo, oito pessoas durante a sessão

Um dos principais documentos 
de identificação, a Carteira de 
Identidade (ou RG – Registro 
Geral) é de responsabilidade do 
Departamento de Identificação 
- DEI - da Polícia Civil. 
Os documentos necessários 
para emitir a 1ª via da Carteira 
de Identidade ou solicitar a 2ª 
via da Carteira de Identidade 
são os seguintes: 01 foto 3x4 
recente (fundo claro, colorida 
ou em preto e branco, e em 
papel liso e brilhante); certidão 
de nascimento, certidão de 
casamento ou certificado de 
naturalização (original ou cópia 
autenticada); CPF, PIS ou 
PASEP, caso o requerente 

dese je  que  cons tem os  
respectivos números na carteira 
de identidade (neste caso 
também deverá apresentar 
documentos originais ou cópias 
autenticadas); comprovante de 
pagamento da taxa, feito por 
meio de D.A.E. (Documento de 
Arrecadação Estadual) e 
comprovante de residência.
Não há idade mínima para 
retirar Carteira de Identidade, 
mas pela dificuldade de coletar 
a s  i m p r e s s õ e s  d i g i t a i s  
recomenda-se que seja a partir 
de 05 anos.
Pensando em facilitar o acesso a 
este tipo de documento, o 
Vereador Claudio Ponciano 

(PT), através da representação 
056/10, solicitou ao setor de 
identificação da Polícia Civil do 
Estado de Minas Gerais que 
compareçam aos distritos de 
Ubari e Miragaia para que 
sejam feitas carteiras de 
identidade de moradores destas 
localidades.
“Ta l  so l i c i t ação  faz -se  
necessária em virtude destes 
distr i tos se encontrarem 
distantes da sede do município, 
tornando difícil a locomoção 
daqueles moradores até a cidade 
de Ubá para conseguirem tal 
documento”, justifica o autor. A 
proposição foi aprovada por 
unanimidade dos Vereadores.

Vereador pede emissão de
 identidades nos distritos

Siga a Câmara Municipal no T witter

@camara_uba
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Sessão Solene
Comenda José Francisco Parma

Sessão Solene
Comenda José Francisco Parma

Dia 03/ 12 (Sábado)  às 20h
Rua Santa Cruz, 301

Notas

Durante a sessão da Corte 
Eleitoral, o presidente da 
Comissão Apuradora das 
eleições deste ano no Estado, o 
Corregedor Regional Eleitoral, 
d e s e m b a rg a d o r  B r a n d ã o  
Teixeira, apresentou ao Plenário 
o relatório geral do segundo 
turno, em Minas. 
O desembargador apresentou 
dados sobre a totalização e a 
apuração dos resultados, o envio 
de dados via transmissão remota 
no interior, além de informar 
sobre o quantitativo de votos 
dados, no Estado, aos dois 
candidatos à Presidência da 
República. Entre os dados em 
d e s t a q u e ,  o  h o r á r i o  d e  
transmissão do primeiro boletim 
de urna, às 17h02m, pela Zona 
Eleitoral de Guapé (122ª), no dia 
31 de outubro - Exatamente dois 
minutos após o encerramento da 
votação. Eram 17h25, quando 
três zonas eleitorais do interior 
(Barroso, Mercês e Monte 
Alegre de Minas) já haviam 
encerrado a transmissão de todos 
os boletins de urnas de suas 
seções eleitorais. 
O desembargador Brandão 
Teixeira destacou e agradeceu a 
colaboração dos juízes-membros 
da Corte, dos juízes eleitorais do 
Estado, da Diretoria-Geral do 
Tribunal e das polícias Militar, 
Civil e Federal na condução do 
processo eleitoral. 
O  p r e s i d e n t e  d o  T R E ,  
d e s e m b a r g a d o r  K i l d a r e  
Carvalho, ao analisar a atuação 
do Tribunal no pleito de 2010, 
disse que "mais uma eleição se 
encerra, com a colaboração e a 
garantia que o Tribunal sempre 
deu para que tudo transcorresse 
na normalidade, na certeza de 
que o próximo pleito, o de 2012, 
t a m b é m  t e r á  e s s a s  
características". A apresentação 
dos relatórios ao final das 
eleições são exigência do 
Código Eleitoral. No primeiro 
turno, o Relatório Geral de 
Apuração das Eleições foi 
levado a plenário no dia 5 de 
outubro.

Relatório Geral 
do Segundo Turno

 é apresentado 

Em carta encaminhada à Câmara, 
Ednalva Araújo de Castro 
Ferreira, representante da 
Federação de Moradores das 
Associações Comunitárias dos 
Bairros, distritos e Zona Rural de 
Ubá-MG – FEMAC solicitava 
esclarecimentos sobre uma fala 
do Vereador Luís Alberto 
Gravina (PMDB) ocorrida na 
Conferência Municipal de 
Saúde. Na oportunidade, o 
vereador teria falado sobre 
cirurgias feitas no Hospital São 
Januário. 
A correspondência diz que 
Edna lva  “Não se  sen t iu  
contemplada com a fala do 
vereador por não deixar claro os 
procedimentos usados para tais 
cirurgias”, conta. Ela cobrou 
melhores exp l icações do 
vereador. “(.. .) na minha 
concepção, quando se fala que 
está fazendo, deve ser colocado 

como e que recursos (sic)”, 
ques t i onou .  A ca r ta  f o i  
encaminhada à Comissão de 
Educação, Saúde e Assistência 
Social da Câmara, para que as 
dúvidas da representante da 
F e m a c  p u d e s s e m  s e r  
esclarecidas. 
Com o intuito de esclarecer os 
procedimentos usados pelo 
Hospital São Januário em 
cirurgias e seus recursos, a 
Comissão se reuniu com Dr. 
Fernando Fortucci, Diretor do 
hosp i ta l ,  e  membros  da  
Secretaria Municipal de Saúde. 
E s t i v e r a m  p r e s e n t e s  o s  
Vereadores Jorge Custódio 
Gervásio (PV), Luiz Alberto 
Gravina (PMDB) e Paulo César 
Raymundo (DEM). 
Em conversa com o diretor do 
hospital São Januário, Dr 
Fernando Fortucci, o presidente 
da Comissão, Vereador Paulo 

César, levantou a questão das 
dificuldades de se encontrar um 
médico que queira fazer a 
c i ru rg ia  dev ido  à  ba ixa  
remuneração que o SUS oferece, 
mesmo quando paciente possui a 
autorização de internação 
hospitalar (AIH). De acordo com 
o médico, a liberação de AIH 
autorizada pela secretaria de 
saúde é necessária para cirurgia 
eletiva. “Os médicos da Clínica 
São Januário recebem recursos 
pelo serviço que prestam, ou seja, 
por produção”, disse.
O Dr. Fernando explicou que a 
maioria das cirurgias é realizada 
nas pessoas de cidades vizinhas. 
Essas pessoas vêm com o pedido 
da AIH já expedido pela 
secretaria de saúde de sua cidade. 
Explicou, ainda, que a cirurgia de 
urgência não depende da 
liberação da AIH, necessária, 
somente, quando houver a 

realização de cirurgia, através da 
qual o paciente é encaminhado à 
secretaria de saúde para sua 
autorização.
Os Vereadores se reuniram, 
ainda, com Lauro Henrique 
Guimarães Corrêa, Secretário 
Municipal de Saúde, a assessora 
Maria Inês Martins, João Paulo 
de Silva, Supervisor da Seção de 
Controle e Avaliação, e Kleber de 
Almeida Pepe, Gerente da 
Divisão de Planejamento e 
Gestão Pública. 
Antes de se pronunciar sobre o 
assunto, Maria Inês pediu aos 
Vereadores que explanassem 
sobre a fala do Dr. Fernando 
F o r t u c c i .  A o  t o m a r  
conhecimento sobre o que foi 
dito pelo diretor do Hospital São 
Januário, Maria Inês explicou a 
diferença entre cirurgia eletiva e 
cirurgia de urgência. “A eletiva é 
a c i rurg ia  que pode ser  
programada”, finalizou.

A Prefeitura de Ubá, através das 
Secretarias Municipais de Saúde e 
de Desenvolvimento Social, em 
parceira com o Fórum Municipal 
de Saúde Mental (Interseriria) 
realizou no dia 10/11, o Seminário 
“Precisamos falar sobre o Crack”.
Entre várias questões do dia a dia 
que exigem atenção especial, as 
drogas é um assunto que, direta ou 
indiretamente, diz respeito a todos 
nós. Considerando que o consumo 
de substâncias psicoativas, em 
e s p e c i a l  o  C r a c k ,  v e m  
a u m e n t a n d o  d e  m a n e i r a  
preocupante e alarmante, trazendo 
graves riscos à saúde física e 
mental dos usuários, aumento da 
v i o l ê n c i a  f a m i l i a r  e  d a  
criminalidade. 
Neste contexto, faz-se importante 
uma reflexão mais atenta por parte 
dos profissionais, organizações 
g o v e r n a m e n t a i s  e  n ã o  
governamentais e população em 
geral em relação a esta temática.
A proposta da realização deste 
Seminário surgiu por iniciativa do 
Fórum Municipal de Saúde 
Mental, que vem discutindo, 
dentre outras temáticas, as drogas 
e seus impactos na sociedade 
atual. 
No Seminário foi apresentada a 
realidade das drogas em Ubá, seus 
efeitos, tratamento e prevenção e 
as recentes políticas públicas 
sobre o crack e outras drogas. O 
foco principal deste encontro teve 
como objetivo oportunizar a 

discussão sobre o reflexo do uso e 
abuso do crack em nosso 
município, buscando com isso 
estratégias conjuntas para o seu 
enfrentamento.
A programação contou com 
palestras divididas em três eixos: 
A Realidade das Drogas em Ubá 
(eixo 1); Efeitos, tratamento e 
prevenção das drogas (eixo 2); e 
Políticas Públicas sobre Drogas 
(eixo 3).
O Capitão da Polícia Militar, 
Roberto Inácio Mendes Câmara, 
falou sobre o “Diagnóstico das 
Ocorrências em Ubá”. Já o Dr. 
Sérgio Augusto Riani do Carmo, 
representante da Defensoria 
Pública da Comarca de Ubá, falou 
sobre “o papel do defensor público 
no embate às drogas”. 
Enquanto a Assistente Social do 

Tribunal de Justiça de Minas 
Gerais na Comarca de Ubá Renata 
Bonissate Ludovino, explanou 
sobre “os desafios do Poder 
Judiciário no enfrentamento da 
droga”, o Assessor Técnico da 
Secretaria Municipal de Saúde, 
Thiago Castro explicou alguns 
“dados da Secretaria de Saúde 
acerca das internações no 
Município de Ubá”.
O Psicólogo, psicanalista, mestre 
e m  C i ê n c i a s  S o c i a i s ,  
Coordenador do CAPS de Ubá e 
Professor da Faculdade Machado 
Sobr inho,  Car los Mendes 
Meirel les, discorreu sobre 
“aspectos psicológicos e sociais 
sobre o uso da droga”. Já o 
M é d i c o  e s p e c i a l i s t a  e m  
Ginecologia e Obstetrícia e 

Médico do PSF do Bairro São 
Domingos, Dr. Jorge Sobral 
Venâncio, ponderou sobre “os 
efeitos químicos e físicos da 
droga”.
Para Pollyanna Santos da Silveira, 
Mestre em Psicologia pela UFJF e 
Doutoranda pela UNIFESP, 
coube o tema “a estigmatização 
do usuário de droga”. Enquanto 
para a Psicóloga do CAPS de Ubá 
e do PSF de Divinésia-MG, Ana 
Cláudia de Araujo Porto Ramos, 
falou sobre “Comunidades 
terapêuticas e grupos de apoio”. A 
última palestrante do evento, Ana 
Regina Machado, Psicóloga e 
referência técnica Estadual em 
Álcool e Drogas, explanou sobre 
“as Novas Políticas Públicas 
sobre Drogas”.

Câmara sedia seminário “Precisamos falar sobre o Crack”

@camara_uba

O público prestigiou o seminário

Comissão de saúde apura reclamação de representante da FEMAC
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Câmara vai homenagear Pólo Moveleiro 
em Sessão Solene

móveis, feitos ou em uma 
carroça com tração animal ou 
carregados pelas ruas da 
cidade.
Na década de 70, o grupo 
Parma passou por um 
período de declínio. Todavia, 
Louro Parma apostou no 
talento de seus f i lhos 
(Gabriela, Marina, Leandro e 
Júnior Parma), o que gerou a 
continuidade dos empregos 
que já havia gerado em suas 
empresas. 
Como passar do tempo, o 
grupo Parma (Coparma, 
Parma S.A, Parma Móveis e 
Cajaíba) chegou a ter mais de 
mil funcionários e uma rede 
de 15 lojas em Minas Gerais, 
sendo c inco em Belo 
Horizonte, duas em Juiz de 
Fora, além de Barbacena, 
Ubá e Santos Dumont). 
Preocupado com o bem estar 
de seus funcionários, Louro 
Parma está construindo 
apartamentos e casas, onde 
seus funcionários terão 
prioridade de compra. “A 
gente vem ao mundo com 
uma missão. Deus nos deu 
uma missão e precisamos 
cumpri-la” diz o empresário.

*Fonte: Jornal O Noticiário; Gazerta 
Regjornal; e Site do Intersind

No próximo dia 03/12, os 
Vereadores que compõem a 
Câmara Municipal de Ubá vão 
homenagear o Pólo Moveleiro 
de Ubá, com a realização de 
uma Sessão Solene em razão 
do transcurso dos 20 anos de 
fundação do Intersind – 
Sindicato Intermunicipal das 
Indústrias de Marcenaria de 
Ubá. 
Na mesma oportunidade será 
entrega a Comenda José 
Francisco Parma. A honraria 
foi criada através da Lei 3.150, 
de 05 de junho de 2002, que 
“Dispõe sobre a criação da 
Comenda José Francisco 
P a r m a ,  n o  â m b i t o  d o  
Município, e dá outras 
providências” e alterada pela 
Lei 3.540, de 06 de fevereiro 
de 2006. De acordo com o 
texto da Lei, devendo a 
escolha recair sobre pessoas 
que possuam algum vínculo 
com a indústria moveleira de 
Ubá e região. Este ano o 
homenageado será Louro 
Justo Parma, irmão de José 
Francisco Parma.
O Intersind
A história do Intersind se inicia 
em 1986, através da união de 
alguns empresários que 
sonhavam organizar a classe 
moveleira e trazer melhorias 
ao setor criando a Associação 
dos Fabricantes de Móveis. 
Após três anos de trabalho, em 
1 9 8 9  o s  m o v e l e i r o s  
conseguiram realizar a tão 
sonhada conquista: a criação 
do Sindicato Intermunicipal 

das Indústrias de Marcenaria 
de Ubá, Intersind, que teria a 
função de promover o 
crescimento produtivo e 
tornar a cidade um pólo de 
móveis.
Hoje após 20 anos desta 
realização, Ubá se tornou o 
maior Pólo Moveleiro de 
Minas Gerais com o Sindicato 
tendo papel de detectar e 
direcionar novas estratégias 
para potencializar a atuação 
das indústrias no panorama 
nacional, atuando na gestão e 
coordenação das ações que 
visam o crescimento e o 
fortalecimento das indústrias 
da região.
“Nesta minha pr imeira 
palavra quero compartilhar o 
momento em que o Intersind 
comemora 20 anos de 
existência. Uma grande 
conquista da classe moveleira 
do Pólo de Ubá que se 
organizou em busca do 
desenvolvimento da indústria. 
Tenho a certeza de que essa 
história que começou a ser 
contada no ano de 1989 foi e 
ainda é vital para que os novos 
empreendedores que buscam 
um rumo e estruturação para 
seu negócio”, diz o presidente 
do sindicato, Michel Henrique 
Pires.
O Pólo Moveleiro de Ubá, 
liderado pelo Intersind, é hoje 
reconhecido em todo o país 
como um arranjo produtivo 
mode lo .  Uma Por ta r ia  
Interministerial assinada, em 

2004, pelos Ministérios do 
D e s e n v o l v i m e n t o ,  
Planejamento, Ciência e 
Tecnologia e Integração 
Nacional, atestou o Arranjo 
Produtivo Local (APL) 
certificando-o para receber 
apoio integrado do Governo 
Federal para a execução das 
a ç õ e s  n e c e s s á r i a s  a o  
crescimento de toda a região.
No ano de 2008, o Intersind 
passou por uma por uma 
alteração em seu nome 
m a n t e n d o  a  s i g l a  
INTERSIND, passando a ser 
chamado de  S ind ica to  
Intermunicipal das Indústrias 
do Mobi l iár io de Ubá, 
ampliando assim sua base de 
atuação.

 Ainda de acordo com Michel 
Pires, “o Intersind vem 
p r o p o r c i o n a n d o  
conhecimento e a evolução 
dos móveis por meio de 
projetos e ações concretas 
junto aos seus associados. Os 
resultados são visíveis e o 
rumo proposto nos primórdios 
d e s t a  i n s t i t u i ç ã o  é  
constantemente alcançado. Os 
produtos provenientes do Pólo 
de Ubá evoluem diariamente, 
colocando as linhas da região 
em um patamar de destaque no 
c e n á r i o  n a c i o n a l  e  
desenvolvimento do mercado 
internacional”, finaliza.

O Homenageado Louro 
Justo Parma
Filho de Francisco Parma e 
Maria Rosa Sperandio Parma, 
Louro Justo Parma nasceu em 
cinco de setembro de 1942. 
Casou-se com Rosa Maria 
Fagundes Parma, é pai de 
c inco f i lhos (Leandro,  
Gabriela, Louro Junior, 
Marina e Lucas) e tem três 
netos: Louro Parma Neto, 
Laura e Giovana.
Desde pequeno, Louro Justo 
Parma ajudava seus pais. À 
época de sua infância o fumo 
era a base da economia da 
cidade. Entretanto, com a 
decadência da cultura, muitas 
famílias se viram obrigadas a 
i n v e s t i r  e m  o u t r a s  
alternativas. Ainda criança, 
viu seu pai, Francisco Parma, 
trocar com um comerciante da 
cidade duas desempenadeiras 
e uma serra circular.
A partir da década de 50 houve 
muita transformação em Ubá. 
As pr imei ras madei ras 
compradas na cidade eram 
sumaúma, uma árvore de beira 

de estrada. Esta madeira era 
levada ao estaleiro (local onde 
era a tora de madeira é 
armazenada e serrada) para a 
confecção de pranchetas. 
Após passar nas plainas 
circulares, estavam prontas as 
réguas que eram vendias para 
uma fábrica de malas, situada 
à Rua São José.
Aos 14 anos de idade, Louro 
Parma recebeu seu primeiro 
pagamento em cheque. Ele 
Fez braços de estofados para 
Sebastião Samôr. Já aos 18 
anos começou sua própria 
fábrica. 
Como toda cidade, Ubá 
possuía os “fabricantes” de 
móveis por encomenda. 
Porém, foi Francisco Parma 
quem começou a desenvolver 
móveis em série na cidade. Em 
1959, Louro Parma era 
gerente da Fábrica de José 
Parma, já tendo participação 
na empresa “J. Parma & Cia 
Ltda”.
Em 1962, quando começaram 
a fabricar os móveis, era a 
partir de caixotes de bacalhau, 
sobra de caixas de madeira que 
embalavam as mercadorias do 
Armarinho Santo Antônio. 
Louro Parma ajudava na 
fabricação e entrega dos 

Comenda José Francisco Parma

Michel Henrique Pires, Presidente do Intersind
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Atas do Poder Legislativo
Rufato, Antero Gomes de Aguiar, Dalmo 
José Coelho, Vinícius Samôr de Lacerda e 
Cláudio Ponciano: Projeto de Resolução 
002/10 – que “altera a redação do Parágrafo 
1º. Do Art. 136 do Regimento Interno da 
Câmara Municipal de Ubá”, Projeto de Lei 
014/10 – que “dispõe sobre a Concessão da 
Comenda Ary Barroso ao Senhor Luiz 
Carlos Pereira”. O Vereador Paulo César 
pede para assinar o Requerimento 017/10 e 
separar a Indicação 017/10, sobre 
colocação de quebra-molas, pois há 
dúvidas sobre a legalidade da colocação 
deles. O vereador Luiz Alberto Gravina 
sugere que a solicitação de rede de 
captação de águas pluviais da Associação 
de Moradores do bairro Oséias Maranhão 
seja encaminhada à Comissão de Obras 
para ser transformada em proposição e a 
sugestão é aceita.  Todas as proposições 
foram aprovadas por unanimidade. É lida a 
Ordem do Dia da próxima reunião e passa-
se à Palavra Livre: o vereador Maurício 
Valadão fala sobre o assalto sofrido pela 
sra. Maria das Graças Nascimento, 
segundo ele uma das melhores funcionárias 
da GRS-Ubá, e esposa do funcionário da 
Câmara, Sr. Gilmar, quando voltava para 
casa. Lembra também  o assalto  sofridos 
pela própria filha e a vereadora Rosângela 
Alfenas lembra a agressão sofrida  pela 
Sra. Edna, funcionária da Câmara. O 
vereador Maurício Valadão pede que a 
Comissão de Segurança Pública se 
interesse oficialmente pelo assunto. O 
vereador Jorge Gervásio parabeniza a 
Prefeitura pelo Carnaval de 2010 e repassa 
solicitação de moradores para que no 
próximo ano seja feito um Carnaval 
direcionado  aos mais velhos na Praça 
Guido Marlière. Em seguida, critica o 
excesso de multas e guinchos que estão 
sendo aplicados aos veículos, sugerindo 
que antes da multa ser aplicada o guarda 
avise ao motorista com os três sinais de um 
apito, como era feito anteriormente. O 
vereador Rufato diz que a polícia tem dado 
mau exemplo estacionando carros em 
locais vedados ao cidadão comum, como 
em cima da ponte da Av. Cristiano Roças, e, 
dado o número exorbitante de multas, fica 
até mesmo parecendo haver algum 
“complô” entre a polícia e os guinchos. O 
vereador Vinícius Samôr lembrou ao 
vereador Jorge que três blocos de famílias e 
da terceira idade saíram da Praça Guido e 
que isso deve ser cada vez mais 
resgatado.O vereador Carlos Rufato 
lembra que também as escolas de samba 
merecem ser resgatadas. O vereador 
Vinícius Samôr esclarece que a Secretaria 
de Cultura publicou edital solicitando às 
escolas e blocos sua regulamentação e que 
apenas a escola mirim Grêmio Recreativo 
Escola de Samba Raízes da Mangueira, 
agremiação mineira fundada em 2008 e 
“batizada” pela tradicional Escola de 
Samba Mirim Mangueira do Amanhã, do 
Rio de Janeiro, se apresentou. Acredita, no 
entanto, que a revitalização do carnaval de 
Ubá leve as outras escolas a regularizarem 
sua situação. O vereador Jorge elogiou o 
“tabelamento” de preços nas barracas. O 
vereador Paulo César parabenizou a 
Prefeitura pela organização do Carnaval. O 
vereador Luiz Alberto Gravina informa que 
irá agendar uma reunião da Comissão de 
Segurança Pública com o Comandante da 
PM para tratar da questão levantada pelo 
vereador Maurício Valadão. O vereador 
Carlos Rufato toma a palavra para criticar a 
Copasa, a falta de água em Ubá e de um 
caminhão-pipa para atender emergências. 
Pede que a Comissão de Direitos Humanos 
e do Consumidor possa tomar alguma 
providência e o presidente da Comissão, 
vereador Antero Gomes de Aguiar, se 
compromete a levantar as informações e 
reunir-se com os responsáveis na Copasa. 
O vereador apresenta informes sobre a 
Comissão que irá revisar a Lei Orgânica. O 
presidente, vereador Cláudio Ponciano, 
afirma que as comissões precisam mesmo 
estar atuantes já que é grande o número de 
temas a exigirem atenção: trânsito, 
segurança pública, abastecimento de água, 
energia etc. O Sr. Presidente declara 
encerrada esta sessão. 
Resumo da Ata nº 07, da Sessão 
Ordinária da Câmara Municipal de 
Ubá, realizada no dia 01 de março de 
2010. Presente todos os Senhores 
Vereadores. Aprovação da Ata nº 05 da 
sessão anterior. Em seguida leitura do 
Protocolo: leitura das correspondências 

recebidas. Passa-se para a apresentação das 
Proposições dos Senhores Vereadores: 
Vereador Antero Gomes de Aguiar: 
Requerimento 022/10 – ao Prefeito, 
instalação de semáforo e faixas de pedestre 
no cruzamento da Rua Bernardino 
Carneiro com a Avenida Com. Jacintho 
Soares de Souza L ima.  Rei tera 
parcialmente pedido contido na Indicação 
166/09, Requerimento 023/10 – ao 
Prefeito, construção de um novo 
reservatório de água no Distrito de 
Diamante. Reitera pedido contido na 
Indicação 018/09. Vereador Carlos da Silva 
Rufato: Indicação 022/10 -  ao Prefeito, o 
envio a esta Casa de Leis de cópia do 
Contrato de Prestação de Serviços e 
Manutenção da antena de televisão do 
Município de Ubá, Indicação 023/10, ao 
Prefeito, a colocação de redutores de 
velocidade no Anel Viário, no trecho da 
estrada de Rodeiro ao Bairro Palmeiras. 
Vereador Dalmo José Coelho: Indicação 
024/10, ao Prefeito, a realização do 
asfaltamento da Rua Porto Alegre.
Vereador Jorge Custódio Gervásio:  
Requerimento 024/10 – ao Prefeito, o envio 
a esta Câmara, da relação de todos os 
Gerentes de Divisão e Seção da Prefeitura 
de Ubá, locais onde prestam serviços, bem 
como a relação de funcionários que cada 
uma das Gerências possue, Requerimento 
029/10 – ao Prefeito, reiterando pedido, 
solicitando o envio a esta Casa da relação 
espec i f i cada  dos  gas tos  que  a  
administração municipal teve com o 
carnaval de 2010. Vereador Maurício 
Valadão Reimão de Melo: Requerimento 
025/10 – ao Prefeito, a pedido dos 
moradores do Bairro Peluso, protestando 
contra o término das aulas de Educação 
Física e de outros esportes, solicitando-lhe 
continuidade ao projeto “Esporte e Lazer 
na Cidade, Requerimento 026/10 – ao 
Prefeito, a cerca da crescente onda de 
assaltos que sofrem nossos munícipes. 
Vereadores Rosangela Alfenas, Luiz 
Alberto Gravina e Vinícius Samôr de 
Lacerda: Moção de Pesar 009/10 – pelo 
falecimento da Senhora Felícia Defelippe, 
ocorrido dia 25/02/2010, Moção de Pesar 
011/10 – pelo falecimento do Senhor 
Raymundo Nonato Alves. Vereador 
Vinícius Samôr de Lacerda: Requerimento 
027/10 – ao Prefeito, com cópia ao 
Secretário Municipal de Saúde, solicitando 
a implantação de um Banco de Leite 
Humano em nossa cidade. Proposições dos 
Vereadores desta Casa: Moção de Aplausos 
010/10 – em comemoração ao Dia do 
Carteiro, cumprimentando a todos os 
profissionais atuantes em nosso Município, 
Requerimento 028/09 – ao Prefeito, 
colocação de rede de captação de águas 
pluviais nos imóveis da Rua Maria 
Aparecida Castanon Bravo, com os 
imóveis da Rua Gorasil de Castro Brandão. 
Ordem do Dia: Primeira discussão e 
votação das seguintes matérias: Projeto de 
Lei 03/10, que “dá nova redação ao art. 1º, 
da Lei Municipal nº 3831, de 22 de 
dezembro de 2009, que dispõe sobre o 
reajuste dos vencimentos dos servidores 
públicos da Câmara Municipal de Ubá”, 2) 
Projeto de Lei 09/10, que “autoriza a 
abertura de crédito adicional especial ao 
Orçamento Programa de 2010 no âmbito da 
EMUHBES (Empresa Municipal de 
Habitação e Bem estar Social) e dá outras 
providências”, Projeto de Lei 10/10 que 
“dispõe sobre a autorização para a 
concessão de auxílios financeiros a pessoas 
físicas no âmbito da EMUHBES e dá 
outras providências, Projeto de Lei 013/10 
que “dispõe sobre a concessão de reajuste a 
remuneração dos conselheiros tutelares do 
município de Ubá e contém outras 
d i s p o s i ç õ e s ” ,  P r o j e t o  d e  L e i  
Complementar 01/010 que “dá nova 
redação ao § 4º, do art. 74 da Lei 
Complementar 065, de 06 de novembro de 
2002”, Projeto de Resolução 01/010 que 
“regulamenta a modalidade PREGÃO nas 
licitações da Câmara Municipal de Ubá, 
para aquisição de bens e serviços comuns”. 
Todos os Projetos de Lei foram aprovados. 
As demais proposições foram aprovadas. 
Em seguida, o Vereador Vinícius pede para 
que seja separada a proposição de autoria 
do Dr. Valadão sobre educação física.Após 
a votação o presidente, vereador Cláudio 
Ponciano, coloca em discussão a 
proposição do vereador Dr. Valadão e 
concede a palavra ao vereador Vinícius 
Samor que esclarece que o projeto a que se 

 

refere a citada proposição é um projeto do 
governo federal que tem o nome de 
“Esporte e Lazer da Cidade”. Este projeto 
foi trazido para o município de Ubá pelo 
atual prefeito Vadinho Baião quando ele 
ainda era Deputado Federal e, portanto, até 
então, não tem ligação com a prefeitura, 
que fazia apenas o controle social do 
projeto, ficando a administração do mesmo 
a cargo do Patronato São José juntamente 
com a faculdade de educação física da 
FAGOC. Ele pede que seja levada em 
consideração esse esclarecimento e pede 
que seja enviada uma cópia da proposição 
ao Ministério dos Esportes para 
demonstrando o interesse de que esse 
projeto possa continua no município. O 
presidente coloca a proposição em votação 
que é aprovada por unanimidade. O 
presidente concede a palavra ao Vereador 
Vinícius para que ele possa falar sobre o 
convite que ele pediu para que fosse 
separado, e diz, que tem interesse em 
participar do evento de que trata o convite e 
pede para ir representando a CMU. 
Nenhum dos vereadores se opõe e o 
vereador Vinícius é autorizado a ir ao 
evento representando a CMU. O presidente 
e encerra a Ordem do Dia e concede a 
Palavra Livre ao vereador Carlos da Silva 
Rufato pede que seja lida a Nota Oficial 
assinada por ele e os vereadores Vinícius 
Samôr de Lacerda, Dalmo José Coelho, 
Paulo César Raymundo, Antero Gomes de 
Aguiar e Luiz Alberto Gravina, foi feita 
com o intuito de esclarecer o motivo pelo 
qual eles não votaram a favor da 
proposição que pedia a vinda do secretário 
de obras, Dr. Iran Silva Coury, a Câmara 
Municipal. Como argumento o vereador 
cita inclusive o jornal Gazeta Regional que 
publicou uma nota se retratando com a 
prefeitura por ter publicado uma matéria 
com informações que não são verdadeiras. 
O vereador Jorge pede a palavra e afirma 
que solicitou a presença do secretário de 
obras na Câmara Municipal para que não 
ficasse nenhuma dúvida sobre assunto 
pois, de acordo com o vereador, o 
asfaltamento no pátio da concessionária foi 
feito no dia 23, a matéria foi publicada pelo 
jornal no dia 25 e a nota fiscal de 
pagamento pelo trabalho foi emitida 
apenas no dia 28. O vereador Vinícius diz 
que o esclarecimento sobre esse assunto já 
foi feito anteriormente e afirma que a nota 
fiscal só foi emitida depois do trabalho 
realizado porque, segundo ele, como em 
qualquer situação comercial, o pagamento 
só foi liberado pela concessionária após o 
serviço concluído; ainda comenta a 
respeito da primeira reunião da comissão 
especial de reformulação da lei orgânica do 
município de Ubá e comunica que essa 
comissão se reunirá todas as segundas-
feiras às 17 horas. Retomando o assunto 
sobre o projeto de esportes no município, o 
vereador Vinícius informou que a 
prefeitura realizou um processo seletivo 
para contratação de estagiários de, entre 
outras áreas, educação física que poderão 
desenvolver projetos junto a população. 
Em seguida o vereador Dr. Valadão diz que 
embora conheça os proprietários da 
concessionária Volkswagen e saber que são 
pessoas idôneas, ele acredita que seria 
válido que viesse alguém ao plenário se 
pronunciar sobre o assunto e poder 
esclarecer as dúvidas que ainda possam 
existir. O vereador Carlos Rufato pede um 
aparte e diz que não acha que existam 
dúvidas e que só se justificaria a vinda de 
alguém à CMU caso algum dos vereadores 
tiver algum fato novo que conteste o que já 
foi trazido anteriormente. Em resposta, o 
vereador Jorge Gervásio pede a palavra e 
questiona se funcionários da prefeitura 
(com o uniforme da prefeitura) poderiam 
estar fazendo esse trabalho dentro da 
c o n c e s s i o n á r i a ,  p o i s ,  s e g u n d o  
informações, que ele diz ter conseguido, 
junto com os funcionários da empreiteira 
havia também funcionários públicos 
ajudando neste trabalho. Baseado nessas 
informações o vereador Jorge reafirma a 
importância de que viesse alguém ao 
plenário para que todas as dúvidas sejam 
tiradas. O vereador Paulo César diz que 
concorda que haja oposição, mas afirma 
que o que não pode existir é uma oposição 
burra e questiona se eles realmente 
acreditam que o prefeito e o secretário de 
obras permitiriam que a prefeitura 
realizasse um trabalho dentro de uma 
empresa particular, pois ele não acredita 

que isso aconteceria. No entanto, mesmo 
não acreditando que isso pudesse 
acontecer, para tirar a dúvida, ele procurou 
os envolvidos e pegou a nota de 
pagamento, já que assim como todos os 
outros vereadores, ele também foi cobrado 
pela população a respeito desse assunto. 
Para encerrar o assunto ele diz que, mesmo 
com o fato esclarecido, o prefeito Vadinho 
Baião está disposto a vir à Câmara falar 
com os vereadores; ainda diz que a 
“Comissão da saúde” irá se reunir mais 
uma vez com o prefeito Vadinho Baião e o 
secretário da saúde Lauro Henrique 
Guimarães Corrêa pois ele tem tido 
informações de que tem faltado médico em 
vários postos de saúde. O presidente 
Cláudio Ponciano encerra a palavra livre e 
avisa que a Ordem do Dia da próxima 
reunião ordinária será a discussão e 
votação final das matérias que sofreram 
primeira votação na reunião desta noite. 
Em seguida, informa que foi feito um 
relatório a respeito das Câmaras Itinerantes 
falando sobre o que foi tratado em cada 
reunião. O Sr. Presidente declara encerrada 
esta sessão. 
Resumo da Ata nº 08, da Sessão 
Ordinária da Câmara Municipal de 
Ubá, realizada no dia 08 de março de 
2010. Presente todos os Senhores 
Vereadores. Aprovação das Atas nºs 06 e 07 
da sessão anterior. Em seguida leitura do 
Protocolo: leitura das correspondências 
recebidas. Leitura de Pareceres: Leitura de 
Projeto de Lei que “concede o título de 
cidadania honorária de Ubá ao empresário 
Ricardo Gonçalves Lopes”, 2) Leitura de 
Projeto de Lei do prefeito municipal 
Vadinho Baião, que “autor iza a 
transferência de recursos provenientes de 
doação de imposto de renda de pessoas 
físicas e jurídicas a entidades filantrópicas 
por intermédio do Fundo Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente e 
contém outras providências”, 3) Leitura de 
Projeto de Lei do prefeito municipal 
Vadinho Baião, que “dispõe sobre o 
pagamento de diárias de viagem e auxílio 
para  par t i c ipação  em reun iões ,  
treinamentos e similares aos membros dos 
conselhos municipais ou dos órgãos 
colegiados”, 4) Leitura de Projeto de Lei do 
prefeito municipal Vadinho Baião, que 
“dispõe sobre o pagamento de honorários 
advocatícios advindos de sucumbência no 
âmbito da administração municipal em 
atendimento ao art. 22 da lei federal 8.906 
de 4 de julho de 1994 e dá outras 
providências”, 5) Leitura do Projeto de 
Resolução, de autoria da mesa diretora da 
Câmara Municipal de Ubá, que “altera a 
redação do § primeiro do art. 136 do 
regimento interno da Câmara Municipal de 
Ubá”. Todos os Projetos de Lei receberam 
parecer favorável. Passa-se para a 
apresentação das Proposições dos 
Senhores Vereadores: Vereador Antero 
Gomes de Aguiar: Indicação 025/10 – ao 
Prefeito, asfaltamento da Rua da 
Harmonia. Indicação 026/10 – ao Prefeito, 
calçamento da Rua Jataí, Bairro Industrial. 
Requerimento 030/10 – ao Prefeito, 
calçamento da Rua Paschoalino Bianchi, 
Bairro Industrial. Reitera Requerimento

. Vereador Dalmo José Coelho: 
Indicação  027/10, ao Prefeito, conceder 
algum tipo de ajuda para os Blocos 
Carnavalescos de Ubari, para o próximo 
Carnaval. Requerimento 031/10 – à 
Diretoria Regional da Operadora VIVO, 
colocação de antena de telefonia celular no 
Distrito de Ubari. Reitera Representação 
056/09. Representação 012/10 – à 
OI/TELEMAR, a volta de distribuição de 
catálogos telefônicos para a população do 
Distrito de Ubari. Vereador Jorge Custódio 
Gervásio: Requerimento 024/10 – ao 
Secretário Municipal de Obras e Serviços 
Urbanos, informações em relação a 
reforma e melhoria do Terminal 
Rodoviário Deputado Felipe Balbi. Reitera 
Requerimento 002/10. Vereador Maurício 
Valadão Reimão de Melo: Requerimento 
026/10 – ao Presidente desta Casa, 
considerando as reuniões da Câmara 
Itinerante, e as expectativas que são criadas 
nas comunidades, nos distritos e bairros 
visitados, então que seja realizada uma 
avaliação (e divulgada) a cada ano 
completado, de cada reunião, da 
concretização dos objetivos e dos pleitos 
requeridos pelos moradores. Requerimento 
027/10 – ao Prefeito, considerando o 
cheque de R$1.250.000,00 devolvido pela 
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Resumo da Ata nº 06, da Sessão 
Ordinária da Câmara Municipal de 
Ubá, realizada no dia 22 de fevereiro de 
2010. Presentes todos os Senhores 
Vereadores. Aprovação das Atas nºs 
02,03 e 04 das sessões anteriores. Em 
seguida leitura do Protocolo: leitura das 
correspondências recebidas. Passa-se 
para a leitura dos pareceres: Mensagem 
006/10 e o Projeto de Lei “que dispõe 
sobre a concessão de reajuste a 
remuneração dos Conselheiros Tutelares 
do município de Ubá e contém outras 
disposições”. O Projeto de Lei recebeu 
parecer favorável. Passa-se para a 
apresentação das Proposições dos 
Senhores Vereadores: Vereador Antero do 
ônibus: Indicação 016/10 – ao Prefeito, 
para realização do recapeamento 
asfáltico para a Rua Adolfo Pereira 
Cortez, Indicação  021/10 – ao Prefeito, 
para que promova o asfaltamento da Rua 
Ceará, Bairro Industrial, Requerimento 
020/10 – ao Prefeito, para colocação de 
dois postes, com iluminação pública na 
Rua Santo Expedido, Bairro São 
Domingos. Reitera Indicação 172/09, 
Representação 011/10 – à Viação Ubá, 
para que seus dirigentes providenciem o 
contorno dos ônibus pelo Bairro Olaria. 
Vereador Carlos da Silva Rufato: 
Requerimento  015/10 – ao Prefeito, para 
envio a esta Casa de Leis da relação 
especi f icada dos gastos que a 
administração municipal teve com o 
Carnaval de 2010. Vereador Jorge 
Gervásio: Indicação 017/10 – ao Prefeito, 
para colocação de quebra-molas no 
trecho que compreende o Bairro Ponte 
Preta até o Campo de Aviação, Indicação 
018/10 – ao Prefeito, para que conserte o 
calçamento da Rua Jomil Candian do 
Bairro Meu Sonho, Indicação 019/10 – ao 
Prefeito, para que conserte o calçamento 
da Rua Miguel Candian do Bairro Meu 
Sonho, onde existem pedras soltas 
causando transtornos à população, 
Requerimento 016/10 – ao Prefeito, para 
que promova o asfaltamento da Rua 
Miguel Candian. Reiterando as 
proposições: Indicação 091/09 e 
Requerimento 123/09, Requerimento 
021/10 – ao Prefeito, que promova o 
asfaltamento de todo o Bairro Schiavon. 
Reitera Indicação 111/09. Vereador Luiz 
Alberto Gravina: Requerimento 017/10 – 
ao Prefeito, para que realize o 
asfaltamento da Rua José Vieira de 
Andrade, Vila Regina/Vila Casal. Reitera 
Indicação 248/09. Vereador Maurício 
Valadão Reimão de Melo: Requerimento 
018/10 – ao Secretário Municipal de 
Saúde, transmitindo reclamações dos 
moradores dos bairros: Primavera e São e 
do Distrito de Diamante quanto a piora da 
assistência médica nas respectivas UBS's 
com a diminuição do número de médicos 
e do atendimento diário, Requerimento 
019/10 – ao Coordenador de Trânsito do 
Município, sugerindo atenção especial, 
talvez com melhor sinalização ou outras 
medidas, para o trânsito da Rua Coronel 
Otaviano da Rocha, do Bairro São 
Domingos. Vereadora Rosângela Maria 
Alfenas de Andrade: Indicação 020/10 – 
ao Prefeito, para o envio de projeto de lei 
a esta Câmara, incluindo dotação ao 
orçamento municipal de 2010 e 
autorização específica para celebração de 
convênio entre a Municipalidade e os 
clubes de futebol Associação Atlética 
Bandeirantes, Bonsucesso Futebol 
Clube, Industrial Futebol Clube, Sport 
Club Olaria e Sport Club Ayorés,  Moção 
de Congratulações e Aplausos 008/10 – 
ao ubaense Ângelo Alves Carrara, 
professor de História da Universidade 
Federal de Juiz de Fora, pelo lançamento, 
no início deste mês, do livro “Receitas e 
despesas da Real Fazenda do Brasil”. 
Vereador Vinícius Samôr de Lacerda: 
Representação 007/10 – às Associações 
de Moradores dos Bairros e Distritos de 
Ubá para divulgar o Projeto de Lei da 
Câmara dos Deputados Federais 
5476/2001, que propõe o cancelamento 
da taxa de telefone fixo no Brasil. 
Vereadores Carlos da Silva Rufato e 
Rosângela Alfenas: Representação 
010/10 – ao Secretário de Estado da 
Saúde de Minas Gerais, injunções para 
disponibilizar um automóvel, através de 
doação ou outra forma legal, para a 
Associação Ubaense de Paraplégicos, de 
Ubá/MG. Vereadores Carlos da Silva 
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José Augusto Marcos, Bairro Olaria. 
Indicação 040/10 – ao Prefeito, que instale 
ou construa uma guarita nos pontos de 
ônibus do Bairro Olaria. Indicação 041/10 
– ao Prefeito, fiscalização do barulho 
emitido por som, motos e carros à noite nas 
proximidades do Bairro Olaria. Ordem do 
Dia: Discussão e votação final das 
seguintes matérias: 1) Projeto de Lei 
003/010 que “Dá nova redação ao artigo 1º 
da Lei Municipal 3.831, de 22 de dezembro 
de 2009 que dispõe sobre o reajuste dos 
vencimentos dos Servidores Públicos da 
Câmara Municipal de Ubá”, 2) Projeto de 
Lei 009/010 que “Autoriza a abertura de 
Crédito Adicional Especial ao Orçamento 
Programa de 2010, no âmbito da 
EMUHBES – Empresa Municipal de 
Habitação e do Bem Estar Social de Ubá – e 
dá outras providências”, 3) Projeto de Lei 
010/010 que “Dispõe sobre a autorização 
para concessão de auxílios financeiros a 
pessoas físicas, no âmbito da EMUHBES, 
e dá outras providências”, 4) Projeto de Lei 
013/010 que “Dispõe sobre a concessão de 
reajuste à remuneração dos Conselheiros 
Tutelares do Município de Ubá, e contém 
outras disposições”, 5) Projeto de Lei 
Complementar 01/010 que “Dá nova 
redação ao § 4º, do art. 74 da Lei 
Complementar 065, de 06 de novembro de 
2002”. 6) Projeto de Resolução 01/010 que 
“Regulamenta a modalidade PREGÃO nas 
licitações da Câmara Municipal de Ubá, 
para aquisição de bens e serviços comuns”. 
Todas os projetos foram aprovados por 
unanimidade. Todas as proposições foram 
aprovadas. O presidente e encerra a Ordem 
do Dia e concede a Palavra Livre à 
Vereadora Rosangela Alfenas que lê uma 
mensagem em comemoração ao Dia 
Internacional da Mulher. Em seguida o 
vereador Vinícius Samôr parabeniza as 
mulheres pelo Dia Internacional da Mulher 
e informa que, também no dia 08 de março 
de 2010, foi realizada a 3ª reunião da 
Comissão Especial de Reformulação da 
Lei Orgânica do município de Ubá. Em 
seguida o vereador Paulo César Raymundo 
se desculpa pela discussão ocorrida entre 
ele e o vereador Jorge Gervásio na reunião 
anterior. Disse que pretende que seja 
encerrado o assunto que gerou a sua 
exaltação e pede para que o vereador Jorge 
traga provas de que ele tenha falado mau do 
ex-prefeito Dirceu dos Santos ou qualquer 
outro. O vereador Dr. Maurício Valadão 
cumprimenta todas as mulheres pelo seu 
dia. Em seguida o vereador Carlos Rufato 
agradece ao Conselho Central da 
Sociedade São Vicente de Paulo por ter lhe 
indicado como representante da Câmara 
Municipal na cerimônia em que será doada 
à entidade um veículo utilitário para 
utilização em suas atividades assistenciais. 
O vereador Jorge Gervásio parabeniza o 
Vereador Carlos Rufato por ter sido 
indicado pelo Conselho Central da 
Sociedade São Vicente de Paulo como 
representante da Câmara. O presidente 
Cláudio Ponciano encerra a palavra livre 
aproveitando para também parabenizar as 
mulheres pelo seu dia e avisa que a Ordem 
do Dia da próxima reunião ordinária será a 
primeira discussão e votação das seguintes 
matérias: 1) Projeto de Lei 08/2010, que 
autoriza transferência de recursos 
provenientes da doação do imposto de 
renda de pessoas físicas e jurídicas à 
entidades filantrópicas por intermédio do 
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e 
do Adolescente. 2) Projeto de Lei 11/2010 
que dispõe sobre o pagamento de diárias de 
viagem e auxílio para participação em 
reuniões, treinamentos e similares aos 
membros dos conselhos municipais ou dos 
órgãos colegiados. 3) Projeto de Lei 
12/2010 que dispõe sobre o pagamento de 
honorários advocatícios advindos de 
sucumbência no âmbito da administração 
municipal em atendimento ao art. 22 da lei 
federal 8.906 de 4 de julho de 1994. 4) 
Projeto de Resolução 02/2010 que altera a 
redação do § primeiro do art. 136 do 
regimento interno da Câmara Municipal de 
Ubá. 5) Discussão e votação única do 
Projeto de Lei 06/2010 que concede o título 
de cidadania honorária de Ubá ao 
empresário Ricardo Gonçalves Lopes.  Em 
seguida, informa que foi feito pedido para 
que no dia 15 de março, logo após a reunião 
ordinária, seja feita uma reunião 
extraordinária para que seja votado o 
Projeto de Lei 08/2010, que autoriza 
transferência de recursos provenientes da 

doação do imposto de renda de pessoas 
físicas e jurídicas à entidades filantrópicas 

vereador Paulo César pede para que seja 
separado o Requerimento 042/10, e o 
vereador Vinícius pede para que seja 
separado o Requerimento 043/10. Todas 
as proposições são aprovadas por 
u n a n i m i d a d e .  E m  s e g u i d a  o  
Requerimento 042/10, que trata sobre a 
compra de um veículo Toyota para a 
Secretaria de Obras, é colocado em 
discussão. O presidente encerra a 
discussão e coloca o Requerimento 042 
em votação, sendo o mesmo rejeitado por 
7 votos a 2. Passa-se à discussão do 
Requerimento 043/10, que trata sobre a 
logomarca da atual administração. Em 
seguida o Requerimento 043 é colocado 
em votação sendo aprovado por 
unanimidade. Por fim é colocado em 
discussão Ofício 02/2010, do presidente 
da AMABP, Sr. José Geraldo Faria, 
pedindo a realização de uma audiência 
pública para tratar sobre os problemas do 
transporte público, realizado pela Viação 
Ubá, na comunidade formada pelos 
bairros Palmeiras, Concórdia, Altair 
Rocha, São Judas Tadeu, Palmares e 
Adjacências. O vereador Paulo César 
pede para que a correspondência seja 
encaminhada para a Comissão de Saúde e 
Direitos Humanos. O presidente Cláudio 
Ponciano concorda que o tema seja 
encaminhado para a comissão de Saúde e 
Direitos Humanos e sugere que seja 
repassado também para a comissão de 
Obras e Serviços Públicos Municipais. O 
presidente e encerra a Ordem do Dia e 
concede a Palavra Livre ao Vereador 
Carlos Rufato que manifesta a sua 
indignação com o programa Pró-
Adolescente que prometeu à mãe de um 
adolescente encaixá-lo no programa caso 
ela conseguisse encontrar uma empresa 
disposta a contratá-lo. Ainda segundo o 
vereador, apenas quando a mãe desse 
adolescente conseguiu a vaga para ele em 
uma empresa e entrou em contato com o 
programa para que seu filho pudesse ser 
integrado, a responsável por esse serviço 
disse que o adolescente não se enquadrava 
nas exigências necessárias para fazer parte 
do projeto e que, assim sendo, a vaga que a 
mãe havia conseguido seria destinada a 
outra pessoa. O presidente Cláudio 
Ponciano encerra a palavra livre, faz a 
leitura da Ordem do Dia da próxima 
reunião ordinária. O Sr. Presidente declara 
encerrada esta sessão.
Resumo da Ata nº 10 da Sessão 
Extraordinária da Câmara Municipal 
de Ubá, realizada no dia 15 de março de 
2010. Presentes todos os Senhores 
Vereadores. 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 11, da Sessão 
Extraordinária da Câmara Municipal 
de Ubá, realizada no dia 17 de março de 
2010. Presentes todos os Senhores 
Vereadores. Ordem do Dia: Primeira 
discussão e votação das seguintes 
matérias: 1) Projeto de Lei 021/010 que 
“dispõe sobre a alteração do PPA – Plano 
Plurianual 2010/2013, da Lei de 
Diretrizes Orçamentárias de 2010 e 
autoriza a abertura de Créditos Especiais 
ao Orçamento Municipal, no âmbito da 
Secretaria Municipal de Cultura, Esporte 
e Lazer”, 2) Projeto de Lei 022/010 que 
“autoriza o Poder Executivo Municipal a 
doar área de terras de sua propriedade ao 
Fundo de Arrendamento Residencial – 
FAR, representado pela Caixa Econômica 
Federal e dá outras providências”. Os 
Projetos de Lei foram aprovados por 
unanimidade. O Sr. Presidente declara 
encerrada esta sessão.

Câmara à Prefeitura de Ubá, solicita que 
na última reunião ordinária deste ano seja 
feita uma prestação de contas da 
aplicação dos recursos. Paulo César 
Raymundo: Requerimento 032/10 – ao 
Prefeito, a f iscal ização do f iel 
cumprimento no que determina o Art. 34, 
Parágrafo Único, da Lei Municipal no. 
1095, que “institui o Código de Posturas 
do Município de Ubá e dá outras 
providências”. Reiterando Indicação 
021/09. Requerimento 033/10 – ao 
Prefeito, realização de operação tapa-
buracos no Bairro Residencial São José. 
Reitera Indicação 072/09. Requerimento 
034/10 – ao Prefeito, asfaltamento de 
todas as ruas do Morro do Querosene – 
Vila Moreira, Bairro Vila Casal. Reitera 
Indicação 101/09. Requerimento  035/10 
– ao Prefeito, sugerindo adesão ao Projeto 
Olho Vivo, financiado pelo Pronasci, do 
Min is tér io  da  Jus t iça .  Re i te ra  
Requerimento 298/09. Representação 
013/10 – convite aos Senhores: Professor 
Joaquim Carlos de Souza, da Divisão de 
Trânsito da Prefeitura de Ubá e ao Senhor 
Ricardo Medalha, Engenheiro Presidente 
do Instituo Rua Viva, que assessora a 
Prefeitura; Dr. Márcio Nogueira 
Jesualdo, Técnico de Semáforos, para 
esclarecer eventuais dúvidas referentes 
ao trânsito em geral, situação de 
s e m á f o r o s ,  q u e b r a - m o l a s ,  
estacionamentos rotativos e o trânsito nas 
Avenidas Olegário Maciel e Padre 
A r n a l d o  J a n s e n .  M o ç ã o  d e  
Congratulações e Aplausos 012/10 à 
Associação Clube de Malha da Vila 
Casal. Aproveita para parabenizar o 
Presidente pelo diálogo com este 
Vereador, com o Prefeito de Ubá e o 
Secretário Municipal, Francisco 
Nascimento, pela cessão à Secretaria de 
Saúde de uma área de um terreno para a 
construção de uma Unidade Básica de 
Saúde. Moção de Pesar 014/10 – pelo 
falecimento do Senhor Sebastião Rocha 
Pereira. Vereadora Rosângela Maria 
Alfenas de Andrade: Moção de Aplausos 
013/10 – ao 21º. BPMMG, pela passagem 
do 23º aniversário de sua criação, 
comemorado recentemente. Projeto de 
Lei no. 018/10 – que “dispõe sobre a 
denominação de Rua Ephigênia 
Gonçalves de Almeida Lamas a 
logradouro público do Distrito de 
Diamante de Ubá”. Vereador Vinícius 
Samôr de Lacerda: Representação 014/10 
– aos setores empresariais da cidade 
como também às entidades e sindicatos 
de classe, para o fortalecimento e adesão 
ao Programa Empresa Cidadã, que tem 
como objetivo ampliar a licença 
maternidade de 4 para 6 meses e em 
contrapartida as empresas terão 
abatimento nos impostos. Proposições 
dos Vereadores desta Casa a pedido dos 
moradores dos Bairros: Ponte Preta, Meu 
Sonho, Olaria e Mangueira Rural, na 
realização da Câmara Itinerante 
Indicação 028/10 – colocação de placas 
indicativas no Bairro Industrial até o 
Aeroporto Municipal, para proporcionar 
referências de locais aos veículos que por 
ali transitam. Indicação 031/10 – ao 
Prefeito, a colocação de varredores de 
rua, de forma permanente, na Rua José 
Augusto Marcos. Indicação 032/10 – 
promover a cessão de materiais e de um 
espaço para a prática de atividades 
esportivas e culturais, na comunidade dos 
bairros: Ponte Preta, Meu Sonho, 
Mangueira Rural e Olaria. Indicação 
033/10 – ao Prefeito, instalação de rede 
para captação de águas na Rua Lambari, 
Bairro Ponte Preta. Indicação 034/10 – ao 
Prefeito, assoreamento do Rio Ubá. 
Indicação 035/10 – ao Prefeito, estudos 
técnicos visando melhorar o tráfego dos 
bairros: Ponte Preta, Olaria, Mangueira 
Rural e Meu Sonho, abrindo uma rua que 
ligaria a Avenida Com. Jacintho Soares 
de Souza Lima até a comunidade de 
Peixoto Filho, passando pela Rua Paulino 
Fernandes. Indicação 036/10 – ao 
Prefeito, instalação de postes de 
iluminação pública e complemento do 
calçamento da Rua Jofre Costa Marques. 
Indicação 037/10 – ao Prefeito, instalação 
de orelhões na parte alta do Bairro Olaria, 
principalmente para a Rua Jaime de 
Almeida. Indicação 038/10 – ao Prefeito, 
limpeza dos entulhos das ruas do Bairro 
Olaria. Indicação 039/10 – ao Prefeito, a 
colocação de um quebra-mola na Avenida 
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