
Somos 190.732.694 pessoas 
em todo o Brasil. Esse é o 
resultado do Censo 2010 
divulgado no dia 29/11 pelo 
Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística 
(IBGE). Em dez anos, o 
aumento da população foi de 
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Solicitada para esclarecer à 
população as dificuldades 
e n c o n t r a d a s  p a r a  
contratação de profissionais 
da área de saúde, tendo com 
o  p r i nc i pa l  ob j e t i vo  
encontrar soluções para os 
problemas da área em Ubá, 
os Vereadores realizaram 
uma sessão extraordinária 
no dia 30/11.
Além dos edis, participaram 
da reunião várias pessoas 
ligadas à área de saúde do 
m u n i c í p i o ,  c o m o  
r e p r e s e n t a n t e s  d o s  
Hospitais, da Secretaria 
Mun ic ipa l  de  Saúde,  
Conselho Municipal de 
Saúde, Associação Médica 
d e  U b á  e  R e g i ã o ,  
Coordenadoria do Programa 
de Saúde da Família, 
Sociedade Beneficente 
Anália Franco. 

1 2 , 3 % ,  e m  n ú m e r o s  
absolutos isso significa 
20.933.524 pessoas. O 
crescimento foi inferior ao 
obse rvado  na  década  
anterior. Entre 1991 e 2000, a 
p o p u l a ç ã o  b r a s i l e i r a  
aumentou 15,6%.
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A “Cidade Carinho”, no ano 
2000, tinha uma população 
de 85.065. Com o novo 
recenseamento, em 2010, foi 
c o n t a b i l i z a d o  u m  
crescimento populacional de 
19,28%, o que representa 
101.466 ubaenses no total. 

Representantes de vários segmentos do município compareceram à reunião extraordinária para discutir a saúde do município
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Quando se conta a história de uma 
cidade, se conta na verdade a história 
de seus fundadores, de sua gente, das 
pessoas que a fizeram crescer e 
prosperar. Deste modo, quem se 
dispuser a contar a história recente de 
Ubá, não há de realçar, com tintas 
fortes e justificável orgulho, a 
importância do pólo moveleiro aqui 
sedimentado, que teve início há muitas 
décadas com o trabalho de bravos 
pioneiros, que lançaram a semente de 
um sonho que encontrou solo fértil 
nesta cidade amada por todos nós.
Aquele sonho dos primeiros pioneiros 
ganhou pujança e cresceu em 
importância e reconhecimento 
nacional, principalmente a partir da 
criação do Intersind, que hoje, com 
muita justiça, é homenageado pelos 
poderes públicos ubaenses, que 
reconhecem sua presença de destaque 
na economia local e no seu cenário 
social.
Primeiramente, os empresários do 
setor se uniram para fundar a 
Associação dos Fabricantes de 
Móveis de Ubá, que em 1989 deu lugar 
ao Sindicato das Indústrias do 
mobiliário de Ubá, que transcendeu a 
figura de uma entidade sindical 
patronal, se transfigurando na 
locomot iva que a lavancou o 
crescimento do setor.
Com o Intersind, os móveis que Ubá, 
que antes ganhavam os lares ubaenses 
e da região a partir de marcenarias 
artesanais e de algumas poucas plantas 
fabris maiores, foram sedimentando 
um pólo industrial que é orgulho dos 
ubaenses e referência nacional que 
hoje mobilha o Brasil e outros países 
com produtos que aliam qualidade, 
tecnologia, beleza e design moderno.
No início da semana, ao se divulgar os 
primeiros números oficiais do censo 
do IBGE, os ubaenses receberam a 
confirmação daquilo que já se 
i m a g i n a v a  h á  t e m p o s :  U b á  
ultrapassou a soma dos cem mil 
habitantes. E nessa centena de 
milhares de pessoas, uma significativa 
parcela está ligada diretamente ao 
setor moveleiro, podendo-se afirmar 
sem risco que todos os demais também 
estão indiretamente ligados ao 
segmento, porque não há um ubaense 
sequer, seja de nascimento ou de 
coração, que não tenha ou um parente 
ou um amigo muito próximo que atue 
nesse setor.
Sim, porque a cidade carinho 
adocicada pela dourada manga que 
carrega o nome de Ubá, é hoje referida 
em todos os quadrantes também como 
a cidade dos móveis, tamanha é a 
influência desse segmento em sua 
economia, tamanho é o alcance e a 
aceitação dos móveis aqui produzidos, 
muitas vezes por marceneiros 
anônimos, na labuta diária que 
transforma matér ia bruta em 
mobiliário, que em muitos casos aliam 
funcionalidade com verdadeiras obras 

de arte, liderados por empresários 
persistentes e visionários, que não 
obstante uma carga tributária das mais 
pesadas do mundo, seguem adiante, 
crescendo, produzindo progresso, 
adaptando-se aos novos tempos e suas 
novas exigências, como a necessária 
preocupação com o meio ambiente e a 
preservação da qualidade de vida.
Ao saudar, em nome de meus colegas 
Vereadores, a todos os empresários do 
setor moveleiro ubaense e regional, 
peço licença para não citar nomes, 
para não cometer a injustiça de me 
esquecer de alguém. Por isso, apesar 
de saber que alguns se tornaram 
líderes e que a história lhes reserva um 
lugar de destaque, saúdo-vos a todos, 
indistintamente, pois o trabalho de 
cada um traz em si um pouco do 
sucesso do pólo ubaense e ajudou, de 
alguma forma, a escrever a história do 
maior pólo moveleiro de Minas, cujo 
sucesso é representado pelo Intersind.
Hoje, também, os Poderes Executivo 
e Legislativo outorgam, como o 
fazem anualmente, a Comenda José 
Francisco Parma a um expoente da 
indústria moveleira. O nome 
escolhido, com muita propriedade e 
justiça, é o de Louro Justo Parma, cuja 
família permeia o setor moveleiro 
ubaense desde os seus primórdios, 
s e n d o  e l e  p r ó p r i o  u m  d o s  
protagonistas dessa história de 
sucesso.
Como tenho que ser breve, pois há 
outros oradores inscritos, trato de 
encerrar: já se divulgou e é sempre 
oportuno alardear, que o Intersind 
avocou a si o papel de detectar e 
direcionar novas estratégias para 
potencializar a atuação das indústrias 
no panorama nacional, atuando na 
gestão e coordenação das ações que 
v isam ao cresc imento e  ao 
fortalecimento das indústrias da 
região. Ao se propor esse desafio, teve 
muito êxito, pois o pólo moveleiro de 
Ubá, liderado pelo Intersind, é hoje 
apontado em todo o país como um 
a r r a n j o  p r o d u t i v o  m o d e l o ,  
reconhecido oficialmente desde 2004 
por portaria interministerial.
Assim, desejo em meu nome e de 
todos os companheiros Vereadores, 
cumprimentar a todos os empresários 
do setor, bem como aos diretores e 
f u n c i o n á r i o s  d o  I n t e r s i n d ,  
apresentando-lhes os mais efusivos 
cumprimentos pela passagem destes 
20 anos de existência, que marcam 
uma história de trabalho e abnegação, 
cujo sucesso há de perdurar pelos 
muitos anos que virão. 
Esses cumpr imentos,  com a 
permissão de todos os senhores e 
senhoras, eu estendo a todos os 
trabalhadores que vivem o dia a dia 
das fábricas, a quem agradeço e 
também aplaudo, por ajudarem a 
escrever esta história.

Discurso da Vereadora Rosângela Alfenas 
durante a sessão solene de 20 anos

do Intersind e da Comenda
José Francisco Parma

Solicitação do Legislativo, 
abrigo de menores infratores 

está sendo estruturado

U m a  d a s  p r o p o s i ç õ e s  
apresentadas pelos vereadores 
em 03/11, após a 9ª reunião da 
Câmara Itinerante, realizada 
no dia 19/10 no Salão da Igreja 
Santa Bernadete, solicitava à 
Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Social a 
promoção de estudos técnicos 
a fim de que fosse criado na 
cidade um abrigo para os 
menores infratores. Em ofício, 
a referida secretaria respondeu 
aos vereadores apresentando 
algumas considerações sobre o 
assunto. 
D e  a c o r d o  c o m  a  
correspondência, as medidas 
socioeducativas de internação 
para adolescentes em conflito 
com a lei são deferidas pelo 
Juiz de Direito da Vara da 
infância e Juventude. Tais 
medidas, como preconizado no 
Estatuto da Criança e do 
Adolescente, são: advertência; 
obrigação de reparar o dano; 
prestação de serviços à 
comun idade ;  l i be rdade  
assistida; semiliberdade; e 
internação ou privação de 
liberdade.
A secretaria informou que está 
prev is to  em seu Plano 
Plurianual de Assistência 
S o c i a l  ( 2 0 1 0 - 2 0 1 3 )  a  
implantação no município de 
Ubá do Programa Liberdade 
Assistida e Prestação de 
Serviço à Comunidade, para 
adolescentes que cometerem 
ato infracional. 
A medida socioeducativa de 
Liberdade Assistida (LA) 
consiste no trabalho realizado 
com os adolescentes infratores 
e seus familiares por meio de 
acompanhamento psicossocial 
e encaminhamento para 
programas sociais. Já a medida 
de Prestação de Serviço à 
Comunidade (PSC), consiste 
na prestação de serviços 
comunitários por adolescentes 
em conflito com a lei mediante 
determinação judicial.
Conforme o Sistema Único de 

Assistência Social (SUAS), 
e s s a s  d u a s  m e d i d a s  
socioeducativas devem ser 
desenvolvidas no âmbito da 
Proteção Social Especial de 
Média Complexidade, dentro 
do Centro de Referência 
Especializado em Assistência 
Social (CREAS) – Secretaria 
M u n i c i p a l  d e  
Desenvolvimento Social.
Em junho de 2010, a secretaria 
oficiou ao Juiz de Direito da 
Vara da Infância e Juventude 
da Comarca de Ubá solicitando 
informar a demanda do 
município pelos serviços de 
Proteção Social a Adolescentes 
em cumprimento de Medida 
Socioeducativa de Liberdade 
Assistida e Prestação de 
Serviços à Comunidade, tendo 
e m  v i s t a  a  e x p a n s ã o  
q u a l i f i c a d a  d e  
cofinanciamento federal para 
estes serviços junto ao 
M i n i s t é r i o  d e  
Desenvolvimento Social. 
Em resposta, o Juiz informou 
que a demanda é, em média, de 
uma medida dessa natureza 
(LA e PSC) a cada dois ou três 
meses. 
Assim,  ao responder a 
solicitação do Legislativo, a 

secretaria destacou que a 
implantação destes programas 
requer uma parceria com o 
Governo Federal e o Poder 
Judiciário do município e que 
esta parceria está em processo 
de construção.
Outra informação fornecida 
aos vereadores pela Secretaria 
M u n i c i p a l  d e  
Desenvolvimento Social é que 
o seu Serviço de Plantão Social 
tem grande demanda por 
abrigamento de adolescentes 
que perderam seus vínculos 
fami l iares por d iversos 
motivos. Esta procura, em sua 
maioria, é espontânea, ou seja, 
da própria sociedade e da Vara 
da Infância e Juventude da 
Comarca de Ubá.
Numa parcer ia  ent re a 
Prefeitura Municipal e o 
Departamento de Assistência 
Social João de Freitas, já foi 
implantado em Ubá o serviço 
de abrigamento para crianças 
de zero a 12 anos de idade.
Já a estruturação do serviço de 
abrigamento para adolescentes 
de 12 a 18 anos de idade que, de 
acordo com a secretaria, é 
demanda pr ior i tár ia ,  lá  
apresentada cotidianamente, 
está em fase de elaboração.

Serviço vai abrigar adolescentes de 12 a 18 anos
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Lauro Henriques informou que, 
inicialmente, esses médicos 
atenderão nos postos dos 
bairros Cohab, Vila Casal e São 
Sebastião. 
Já o Vereador Carlos Rufato 
perguntou se já existia algum 
planejamento para instalar 
postos de atendimento médico 
nos distritos de Ubá. “Existe 
uma dificuldade em relação ao 
atendimento na zona rural, pois 
esses profissionais não são 
fixos para cada distrito, 
trabalhando em sistema de 

rodízio, ou seja, cada dia 
atendendo em uma localidade”, 

município. 
Um fato novo abordado por 
Thiago de Castro foi a 
elaboração de um Plano 
Municipal de Saúde, que tem 
por objetivo territorializar 
todos os pontos de atendimento 
do município e suas respectivas 
áreas de abrangência. “A partir 
desse levantamento será 
possível identificar se cada 
unidade atende ou não a 
demanda que lhe é requisitada e 
se o local onde está implantada 
permite fácil acesso pela 
população a ela destinada. 
Desta forma, haverá uma 
melhoria não só nas condições 
de atendimento para população 
da zona rural, mas também a 
população em gera l  do 
município”, finalizou.

PSF, Márcia Mizael Camargo 
Rocha; e o Presidente do 
Sindicato Rural, José Januário 
Carneiro Neto. 
Logo no início da reunião, o 
Secretário de Saúde, disse que, 
com relação ao atendimento 
pediátrico no município, a 
prefeitura concluiu um processo 
de credenciamento que resultou 
na contratação de três novos 
profissionais para a área. Ao ser 
questionado pelo vereador Jorge 
Gervásio sobre os locais de 
atendimento destes médicos, 

Solicitada para esclarecer à 
população as dificuldades 
encontradas na contratação de 
profissionais da área de saúde, 
tendo com o principal objetivo 
encontrar soluções para os 
problemas da área em Ubá, a 
Câmara Municipal realizou uma 
sessão extraordinária no dia 
30/11.
A l é m  d o s  v e r e a d o r e s ,  
participaram da reunião o 
Secretário Municipal de Saúde, 
Lauro Henrique Guimarães 
Corrêa; o Assessor Técnico em 
Saúde II, Thiago de Castro; o 
Diretor-Gerente da Divisão de 
Planejamento e Gestão Pública, 
Kleber Almeida Pepe; o 
Presidente da Associação 
Médica de Ubá e Região, 
Herculano Deni da Silva; o 
P res iden te  do  Conse lho  
Municipal de Saúde, José 
Geraldo Faria; a representante da 
Gerência Regional de Saúde, 
C é l i a  M a r i a  C a l d e r a n o  
Gonçalves dos Santos; o 
presidente da ABO, Antônio 
Queiroz; o representante do 
Lactário Anália Franco, Ewerton 
Weber; o Ouvidor Municipal de 
Saúde, José Flávio Expedito; o 
Presidente da Associação 
Beneficente Católica, Fabiano 
dos Santos; a Coordenadora do 

Atendimento médico é tema de debate 
no plenário da Câmara
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MAIS SAÚDE R. Cel Bernardino Carneiro, 391. Tel. : 3531 5451.

18/12 e 19/12  2010 FARMACENTRO Rua Peixoto Filho, 140.Lj 02 - Tel. :3531 5547. CAXANGÁ Rua Cel.Júlio Soares ,481.Caxangá. Tel.:3532 3095.

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

25/12 e 26/12  2010 DESCONTÃO Av.Cristiano Roças, 204. Tel. :3532 2633. VITÓRIA Rua Tenente Pedro Batalha,472. Tel.: 35314824.

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

01/01 e 02/01  2011 MONTREAL Pça Independência, 430. Tel.: 3532 1880. SILVEIRA Rua São José, 91 ª Tel.: 3532 3526.

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

08/01 e 09/01  2011 SÃO MIGUEL Av. Raul Soares, 197. Tel.: 3532 1072. INDUSTRIAL Av. Olegário Maciel, 796. Tel. : 3531 7444.

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

DROGARIAS E FARMÁCIAS DE UBÁ - M.G.

Escala de Plantão
Servidores da saúde e populares também compareceream

Vereadores, diretores dos hospitais, representantes da Gerência Regional de Saúde, Servidores da Secretaria de Saúde e Usuários debateram a saúde ubaense
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Notas Vereadores aprovam Plano de Gestão Integrada 
de Resíduos Sólidos e Limpeza Urbana

Os vereadores aprovaram por 
unanimidade, em segunda e 
última votação, durante a reunião 
ordinária do dia 22/11, o Projeto 
de Lei nº 97/10, que “ prova o 
Plano de Gestão Integrada de 
Resíduos Sólidos e de Limpeza 
Urbana do Município de Ubá”.
Conforme mensagem do Poder 
Executivo, que encaminhou o PL 
97/10, o Plano prevê um conjunto 
articulado de ações normativas, 
operacionais, financeiras e de 
planejamento. É importante 
ferramenta para a administração 
pública no processo de segregar, 
coletar, tratar e dispor os resíduos 
gerados na cidade, de acordo com 
critérios sanitários, ambientais e 
econômicos.
A Câmara de Ubá e a Secretaria 
Municipal de Planejamento e 
Gestão promoveram Audiência 

a

Pública no dia 27/10 para discutir 
com a sociedade o referido Plano. 
A matéria foi apresentada pelos 
consultores da Volpi Consultoria, 
Elvis Lanes de Oliveira e Ana 
Lúcia Volpi, e o tema amplamente 
discutido pelos presentes. O 
plenário da Câmara recebeu cerca 
de cem pessoas da comunidade e 
representantes de setores 
es t ra tég icos ,  d i re tamente  
envolvidos no processo de 
implantação do Plano.
Segundo o Presidente da Câmara, 
Vereador Cláudio Ponciano, “a 
audiência pública atingiu o 
ob je t ivo  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”. 
A po l í t i ca  mun ic ipa l  de  
saneamento define o modelo 
jurídico institucional, as funções 
de gestão e fixa os direitos e 
deveres dos usuários. 

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  ambienta is  
enfrentados pela sociedade, seja 
nos países ricos ou nos países em 
desenvolvimento.

Os vereadores receberam 
ofício assinado pelo Diretor 
d e  F i s c a l i z a ç ã o  d o  
Departamento de Estradas de 
Rodagem do Estado de Minas 
Gerais (DER/MG), Paulo 
Rubens Pereira Diniz, em que 
a autarquia informa que é 
exclusiva do Poder Executivo 
ubaense a competência em 
assegurar o direi to de 
gratuidade aos idosos com 
mais de 65 anos que utilizam 
os serviços de transporte 
coletivo, prestados pela 
Viação Oram, para se 
deslocarem do Distrito de 
Diamante até a sede do 
município de Ubá. 
O departamento informa, 
ainda, que a ele cabe apenas a 
fiscalização do serviço de 
t r a n s p o r t e  c o l e t i v o  
intermunicipal.
O ofício, apresentado em 
plenário durante a reunião 
ordinária do dia 22/11, 
responde a solicitação feita 
pela Câmara, por iniciativa do 
Presidente da Casa, vereador 
Cláudio Ponciano (PT), autor 
da Representação nº 49/10, 
datada de 13 de outubro 
último. 
Nesta proposição, Ponciano 
s o l i c i t o u  o  e n v i o  d e  
correspondência à 5ª CRG-
DER/MG para que fossem 
t o m a d a s  a s  m e d i d a s  
necessárias visando assegurar 
a gratuidade aos citados 
passageiros, nos termos do 
artigo 39 da Lei 10.741/03.
A Viação Oram presta serviço 
de transporte coletivo semi-
urbano em Ubá ( l inha 
Ubá/Distrito de Diamante) e, 
segundo os moradores do 
distrito, com a confirmação 
do vereador, não assegura a 
gratuidade aos maiores de 65 
anos.

O Projeto de Lei nº 108/10 que 
“Dispõe sobre a oferta de cursos 
na modalidade distância, bem 
como dispõe sobre a criação e 
sustentabilidade financeira do 
pólo da Universidade Aberta do 
Brasil no âmbito do Município 
de Ubá e dá outras providências” 
foi aprovado por unanimidade 
dos Vereadores. 
A Universidade Aberta do Brasil 
(UAB) é um sistema integrado 
por universidades públicas que 
oferece cursos de nível superior 
para camadas da população que 
têm dificuldade de acesso à 
formação universitária, por meio 
do uso da metodologia da 
educação a distância. O público 
em geral é atendido, mas os 
professores que atuam na 
educação básica têm prioridade 
de formação, seguidos dos 
d i r i g e n t e s ,  g e s t o r e s  e  
trabalhadores em educação 
básica dos estados, municípios e 
do Distrito Federal.
O Sistema UAB foi instituído 
pelo Decreto 5.800, de 8 de 
junho de 2006,  para "o 

a 

desenvolvimento da modalidade 
de educação a distância, com a 
f inal idade de expandir e 
interiorizar a oferta de cursos e 
programas de educação superior 
no País". Fomenta a modalidade 
de educação  distância nas 
instituições públicas de ensino 
superior, bem como apóia 
pesquisas em metodologias 
inovadoras de ensino superior 
respaldadas em tecnologias de 
informação e comunicação. 
Além disso,  incent iva a 
colaboração entre a União e os 
entes federativos e estimula a 
criação de centros de formação 
permanentes por meio dos pólos 
de  apo io  p resenc ia l  em 
localidades estratégicas.
Assim, o Sistema UAB propicia 
a articulação, a interação e a 
efetivação de iniciativas que 
estimulam a parceria dos três 
níveis governamentais (federal, 
estadual e municipal) com as 
universidades públicas e demais 
organizações interessadas, 
enquanto viabiliza mecanismos 
alternativos para o fomento, a 

a

implantação e a execução de 
cursos de graduação e pós-
graduação de forma consorciada.
Ao plantar a semente da 
un ivers idade púb l i ca  de  
qualidade em locais distantes e 
i s o l a d o s ,  i n c e n t i v a  o  
desenvolvimento de municípios 
com baixos IDH e IDEB. Desse 
modo, funciona como um eficaz 
i n s t r u m e n t o  p a r a  a  
universalização do acesso ao 
ensino superior e para a 
requalificação do professor em 
outras disciplinas, fortalecendo a 
escola no interior do Brasil, 
minimizando a concentração de 
oferta de cursos de graduação 
nos grandes centros urbanos e 
evitando o fluxo migratório para 
as grandes cidades.
Existem duas modalidades de 
ingresso de estudantes nos 
cursos ofertados no âmbito do 
Sistema UAB: pelo Plano 
Nacional de Formação de 
Professores da Educação Básica 
e pela candidatura às vagas 
destinadas à demanda social.
Para ingressar nos cursos do 

Sistema UAB por meio do Plano 
Nacional de Formação de 
Professores da Educação 
B á s i c a ,  o  c a n d i d a t o ,  
necessariamente professor da 
educação básica das redes 
públicas estadual ou municipal, 
deve preencher os dados 
constantes da Plataforma Freire, 
candidatar-se a um curso 
determinado e ser aprovado em 
processo seletivo específico. 
Apenas os cursos de licenciatura 
e de especialização para 
professores são ofertados nessa 
modalidade de ingresso.
O acesso aos cursos ofertados 
para a demanda social no 
Sistema UAB é aberto a 
qualquer candidato que atenda 
aos pré-requisitos do curso e 
tenha sido aprovado em 
processo seletivo organizado 
pela instituição de ensino 
ofertante. Todos os cursos do 
sistema UAB podem ter vagas 
ofertadas nessa modalidade de 
ingresso.
O projeto aprovado segue para 
a sanção do Executivo..

Câmara aprova pólo da Universidade 
Aberta do Brasil em Ubá

DER
 responde 

questionamento 
dos Vereadores
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Câmara divulga demonstrativo de 
receitas e despesas de outubro

Somos 190.732.694 pessoas em 
todo o Brasil. Esse é o resultado do 
Censo 2010 divulgado no dia 29/11 
pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE). Em 
dez anos, o aumento da população 
foi de 12,3%, o que em números 
absolutos significa 20.933.524 
pessoas. O crescimento foi inferior 
ao observado na década anterior. 
Entre 1991 e 2000, a população 
brasileira aumentou 15,6%.
A Região Sudeste ainda é a mais 
p o p u l o s a  d o  B r a s i l ,  c o m  
80.353.724 pessoas. São Paulo é o 
estado mais populoso, com 
41.252.160 pessoas. Já Roraima é o 
estado menos populoso, com 
451.227 pessoas. 
A população está mais feminina. 
São 97.342.162 mulheres e 
93.390.532 homens. As mulheres 
superam em mais 3,9 milhões o 
número de homens. Existem 95,9 
homens para cada 100 mulheres. 
Em 2000, para cada 100 mulheres, 
havia 96,9 homens. Entre os 
municípios, o que tinha maior 
percentual de homens era Balbinos 
(SP), com 82,2%. Já o que tinha 
maior percentual de mulheres era 

Santos (SP), com 54,25%.
De acordo com o IBGE, o Censo 
2010 apurou que existiam 23.760 
brasileiros com mais de 100 anos. A 
data de referência da pesquisa é 1º 
de agosto. Bahia é o estado com 
mais centenários (3.525), seguido 
por São Paulo (3.146) e Minas 
Gerais (2.597)
Ubá
A “Cidade Carinho”, no ano 2000, 
tinha uma população de 85.065 
h a b i t a n t e s .  C o m  o  n o v o  
recenseamento, em 2010, foi 
contabilizado um crescimento 
populacional de 19,28%, o que 
representa 101.466 ubaenses no 
total. 
A pesquisa traz vários números. A 
população masculina da cidade 
chegou a 50.246 (49,5%).  
Entretanto, o sexo feminino é 
maioria e contabilizou 51.220 
mulheres (50,5%). A pesquisa 
informa, ainda, que 96,2% da 
população reside na zona urbana do 
município (97.599). Apenas 3.867 
pessoas habitam a zona rural da 
cidade, o que gera um índice de 
3,8% dos cidadãos..

Câmara Itinerante visita 
São Sebastião e adjacências

Com a ideia de romper barreiras entre o 
Vereador e a sociedade, já que o 
cidadão desconhece, na maioria das 
vezes, a realidade dos trabalhos 
desenvolvidos pela edilidade, a 
Resolução 01/08 instituiu o programa 
Câmara Itinerante. 
O programa se justifica pelo objetivo 
de aproximar o Poder Legislativo da 
comunidade, dando a ela o direito de 
voz e participação em seu próprio 
ambiente. A última sessão do programa 
aconteceu no dia 23 de novembro, no 
salão da Escola Raul Soares e teve 
como tema “Segurança e Políticas 
Sociais”. Participaram desta reunião as 
comunidades do bairro São Sebastião e 
adjacências.
Presentes os Vereadores: Carlos 
Rufato (PSDB), Cláudio Ponciano 
(PT), e Maurício Valadão (PTB), bem 
como o diretor da Escola Raul Soares, 
Salomão Junior Curi, e o assistente 
social da Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Social, Pedro 
Antônio Rodrigues Gazolla.
O assistente social falou sobre os 
p r o j e t o s  d a  S e c r e t a r i a  d e  
Desenvolvimento Social para jovens e 

adolescentes. “Atualmente, temos 
vários projetos que beneficiam jovens 
e adolescentes, como por exemplo, os 
CRAS's (Centro de Referência da 
Assistência Social) que são unidades 
de execução dos serviços de proteção 
social básica destinados à população 
em situação de vulnerabilidade social, 
em a r t i cu lação  com a  rede  
socioassistencial”, explicou.
De acordo com Pedro Antônio, o 
CRAS possui serviços e atividades 
destinados a toda a família. “São 
serviços destinados aos usuários da 
assistência social, ou seja, à população 
em situação de vulnerabilidade social 
decorrente da pobreza, privação ou 
fragilização de vínculos afetivos. Os 
serviços e atividades visam prevenir as 
situações de risco, reforçar o papel da 
família como referência para cada um 
de seus integrantes e fortalecer seus 
vínculos internos e externos”, disse.
Vários alunos da escola Raul Soares e 
populares fizeram intervenções sobre 
os problemas da comunidade, que irão 
se transformar em proposições a ser 
apresentadas pelos Vereadores.
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Câm ara M un icip al d e Ubá                                                                   
Ru a S ant a C ruz, 3 01 , Cen tro, Ub á-MG                                                        

Biên io 2 00 9/2 01 0
1. Re ce ita s 2 83. 666 ,4 2
Re pa sse d a P re fe itu ra M un icip al de  Ubá  2 77. 169 ,4 6
Re ceita s de  Ap lica ções Fin ance ira s 6. 496 ,9 6

2. De spes as
2.1  Des pe sa s c om Pe ss oa l
Sub sídio  Ve re ad ores 45. 631 ,4 0
( - )  INSS (3 .43 2, 69)
( - )  IRRF (3 .90 1, 38)
Sub sídio  Ve re ad ores L íqu id o 38. 297 ,3 3
INSS Patro nal 9. 950 ,2 9
Total 55. 581 ,6 9

Ven cime nto s e Van tag en s Fixa s -  Se rvido re s Com issio nad os 20. 779 ,2 6
( - )  INSS  (1 .95 9, 82)
( - )  IRRF (82 9, 68)
Ven cime nto s e Van tag en s Fixa s -  Se rvido re s Com issio nad os L íqu ido 17. 989 ,7 6
INSS Patro nal 4. 380 ,2 4
Total 25. 159 ,5 0

Ven cime nto s e Van tag en s Fixa s -  Se rvido re s Efe tivos 33. 361 ,8 2
( - )  UBA PREV (2 .98 7, 77)
( - )  IRRF (66 7, 93)
Ven cime nto s e Van tag en s Fixa s -  Se rvido re s Efe tivos L íqu ido 29. 706 ,1 2
UB APREV  Pa tro na l 5. 932 ,6 2
Total 39. 294 ,4 4

Total  Ge ral da s De spes as  com P ess oal 1 20. 035 ,6 3

2.2  Des pe sa s Administra tiv as
Águ a (Cop asa ) 374 ,2 8
Ene rgia E lé tr ica  (Ene rg isa ) 2. 367 ,2 1
Gên eros A lim en tícios 1. 096 ,9 4
Co rre io s 3. 641 ,2 5
Telef one 2. 161 ,2 0
Tarif as B an cária s 7 ,5 4
Co m bust ível pa ra  o  veícu lo  o ficia l da  Câ m ara 115 ,4 6
Total  Ge ral da s De spes as  Adminis tr at iva s 9. 763 ,8 8

2.3  Se rviç os de  Terc eiros
Sistem a  de  Gest ão Fisca l  1. 769 ,0 0
Sistem a  Co nt ábil -  Dep artam en to Pesso al 279 ,0 0
Serviços Grá ficos 2. 333 ,0 0
Ma nu ten ção  do  Eleva do r 240 ,0 0
Ho spe da gem  d e W e bsite 289 ,9 0
Serviços d e m on itoram en to  24  hs 82 ,6 0
Ma nu ten ção  da  Cent ra l tele fôn ica  da  Câm ara 207 ,0 4
Có pia  de  Chave s 3 ,0 0
Co nt ribu içã o ao PAS EP so bre Re nd im en to de  Ap licaçõ es Fina nce iras 64 ,9 7
Vigilân cia , L im pe za e  Con serva ção  7. 974 ,2 2
Serviço d e Co mu nicaçã o (Licitaçã o Co nvite 06/ 20 10) 2. 070 ,0 0
Son orização  n a reu nião  da  Câm ara Itine ra nte 360 ,0 0
Bolsa s de  Estu do s no  En sin o Sup erio r 2. 548 ,5 0
INSS so bre Presta ção de  Serviços d e Te rce iro s - Pesso a Física 72 ,0 0
Co nf ecção  d e Pla ca d e Hom e nag em  p ara se ssão solen e 270 ,0 0
Total  Ge ral da s De spes as  com S ervi ços de  Terc ei ros 1 8 .56 3, 23        

2.4  M ateria l de  Ex pe diente
Ma terial d e E xp ed ient e D iversos 227 ,1 0
Ma ter ial d e H igien e, Limp eza  e Co nservaçã o 1. 630 ,2 8
Total  de M ater ial de  Ex pedie nte 1. 857 ,3 8

Total  das  Despe sa s 1 50. 220 ,1 2

Superá vit  F inanc eiro 1 33. 446 ,3 0
Sup erávit F ina nce iro  Acum u la do  até  Ou tub ro  d e 2 01 0 1 .2 90. 457 ,9 9
Des pes as Empenhadas , Li quidadas e não Pagas  no Mê s de Outubro 33. 792 ,6 1
Ordens  de P agame ntos a s ere m paga s e m Outubro 9. 582 ,2 6
OP's  de Agos to pa gas em O utubro 20 10 (36 7, 76)
Sald o E xtra to Ban cário e m 31. 10 .20 10 1 .3 33. 348 ,9 1
Sald o n a Co nta bilid ad e e m 31. 10 .20 10 1 .3 33. 348 ,9 1

Ub á, 12 de  No vem bro de 20 10

Demonstrat iv o de  Rec eitas  e   Des pe sa s 

An gelino  Ferna nd es S ilva                                                      Gu ilh erme  Ram os d e Ara ujo
Cont ad or                                                                               Cont ado r

CRC-M G 09 2. 472 /0-4                                                              CRC-MG 080 .2 07/ 0-2

Ubá tem mais 
de 100 mil habitantes

Os integrantes da Mesa Diretora da 10ª Câmara Itinerante

05 de dezembro / 2010
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Atas do Poder Legislativo
empreiteiras na execução das obras, entre 
outros assuntos. Vereadora Rosângela Maria 
Alfenas de Andrade: Moção de Pesar  016/10, 
pelo falecimento do Dr. Manoel José Brandão 
Teixeira, ocorrido na madrugada de hoje, em 
Belo Horizonte, onde se encontrava em 
tratamento médico-hospitalar. Vereador 
Vinícius Samôr de Lacerda: Indicação 048/10, 
Ao Prefeito, encaminhando Projeto de Lei que 
“Institui o Projeto Cidadania no ônibus e dá 
outras providências”, para remetê-lo à 
apreciação desta Casa, Requerimento 049/10, 
Ao Presidente da Câmara, que seja agenda uma 
Audiência Pública para debater e propor 
medidas a preservação, despoluição e 
abastecimento das águas do Rio Ubá, Pedido 
verbal de proposição solicitando a modificação 
do requerimento que instituiu a Comissão para 
a Modernização e Revisão da Lei Orgânica, 
justificando que, durante a 5ª Reunião da citada 
Comissão, realizada no dia 22 de março de 
2010, verificou-se que segundo o art.370 da 
Lei Orgânica, é necessário que a Comissão 
formada precisa ser uma Comissão de Revisão 
e não de Reforma ou Modernização. Aproveita 
para pedir que o prazo para a revisão seja 
renovado a partir da data dessa solicitação, 
levando-se em conta que será difícil para a 
Comissão conseguir cumprir o prazo inicial de 
90 dias. Ordem do Dia: Votação e discussão 
final das seguintes matérias: 1) Projeto de Lei 
011/010 que “Dispõe sobre pagamento de 
diárias de viagem e auxílios para participação 
em Reuniões, Treinamentos e Similares aos 
Membros dos Conselhos Municipais e outros 
Órgãos Colegiados”, 2) Projeto de Lei 012/010 
que “Dispõe sobre o pagamento de honorários 
advocatícios de sucumbência no âmbito da 
Administração Municipal, em atendimento aos 
Artigos 22 e SS. da Lei Federal 8.906, de 04 de 
julho de 1994, e dá outras providências”, 3) 
Projeto de Resolução 02/010 que “Altera a 
redação do Parágrafo 1º do Art. 136 do 
Regimento Interno da Câmara Municipal de 
Ubá”. Todos os Projetos de Leis foram 
aprovados. Primeira discussão e votação da 
seguinte matéria: 1) Projeto de Lei 017/010 que 
“Dispõe sobre a qualificação de Pessoa 
Jurídica de Direito Privado como Organização 
Social de Interesse Público, perante o 
Município de Ubá, e dá outras providências”. 
Foi concedido vista a esse projeto. O vereador 
Paulo César pede para que sejam separados os 
Requerimentos 047/10 e 048/10. Os 
vereadores Vinícius Samôr e Luiz Alberto 
Gravina solicitam aos vereadores que 
apresentaram moções permitam que as 
mesmas sejam assinadas conjuntamente com 
os demais vereadores. Todas as proposições 
foram aprovadas por unanimidade. Em seguida 
os Requerimentos 047/10 e 048/10 são 
aprovados por unanimidade. Todos os 
vereadores concordam que, caso o projeto 
017/10, que foi pedido vista, seja liberado para 
votação na reunião ordinária do dia 29, seja 
realizada logo em seguida uma reunião 
extraordinária para votação do mesmo, 
levando-se que este se encontra em regime de 
urgência. Passa-se à palavra livre: O vereador 
Jorge Gervásio informa que no dia 25 de março 
de 2010 às 16 horas haverá uma reunião com os 
contadores, representantes da prefeitura e 
corpo de bombeiros para discutir o projeto que 
trata sobre a micro e pequena empresa. Em 
seguida o vereador Jorge lê uma nota oficial 
sobre o Requerimento de sua autoria, 
apresentado na reunião anterior e que trata 
sobre a compra de um veículo Toyota Hilux 
pela prefeitura municipal de Ubá, que foi 
rejeitado por 7 votos a 2. O vereador Maurício 
Valadão parabeniza o Hospital Santa Izabel, na 
pessoa da vereadora Rosangela Alfenas, pela 
realização da primeira cirurgia de valvoplastia 
mitral no município de Ubá. A vereadora 
agradece e pede para que os demais vereadores, 
juntamente com ela, trabalhem para que este 
tipo de cirurgia possa ser realizada também 
para os usuários do SUS. O vereador Carlos 
agradece a indicação dos vereadores para que 
ele fosse representar a Câmara Municipal na 
cerimônia de entrega de um veículo doado ao 
Conselho Central de Ubá da Sociedade de São 
Vicente de Paulo, na cidade de Uberlândia. O 
vereador Paulo César pede que fique registrado 
o erro cometido em uma matéria publicada 
pelo jornal Gazeta Regional, que afirma que a 
obra que será realizada no pátio do Parque de 
Exposições do Horto Florestal está sendo 
promovida pelo Intersind e pelo Movimento 
Empresarial. Mas na verdade, quem está 
realizando essa obra é o Ministério do Turismo 
em parceria com a Prefeitura Municipal. Ele 
pede também que na próxima edição do citado 
jornal seja publicada uma nota de correção. 
Passa-se para a leitura da Ordem do Dia da 
próxima reunião ordinária e, em seguida, 
convida Sr. Franklin Leandro Neto, diretor da 
GRS de Ubá, e a Sra. Terezinha Vieira, 
enfermeira do trabalho e representante da 
prefeitura, para que possam falar a respeito do 
CEREST, em atendimento ao Requerimento 
verbal feito pelo vereador Maurício Valadão na 
ocasião em que foi votado o projeto de lei que 
autorizava a reforma no espaço do CEREST. O 

Sr. Presidente declara encerrada esta sessão.
Resumo da Ata nº 14, da Sessão Ordinária 
da Câmara Municipal de Ubá, realizada no 
dia 29 de março de 2010. Presente todos os 
Senhores Vereadores. Aprovação das Atas nºs 9 
e 13 das sessões anteriores. Em seguida leitura 
do Protocolo: leitura das correspondências 
recebidas. Leitura de Pareceres: 1) Leitura de 
Projeto de Lei do prefeito municipal Vadinho 
Baião, que dispõe sobre a criação e 
implantação do Conselho Municipal da 
Juventude de Ubá e dá outras providências. 2) 
Leitura do Projeto de Lei do prefeito municipal 
Vadinho Baião, que dá nova redação ao art.116 
e seu parágrafo único da lei municipal 3.591, 
que dispõe sobre o serviço público de 
transporte coletivo e individual de passageiros 
do município de Ubá e dá outras providências. 
3) Leitura do Projeto de Lei do prefeito 
municipal Vadinho Baião,que autoriza 
concessão de subvenção social às entidades 
que menciona, abre crédito especial e contém 
outras disposições. 4) Leitura do Projeto de Lei 
do prefeito municipal Vadinho Baião, que 
dispõe sobre a atuação do Programa Municipal 
de Proteção e Defesa do Consumidor – 
PROCON. 5) Leitura do Projeto de Lei do 
prefeito municipal Vadinho Baião, que dispõe 
sobre a criação de novos cargos de provimento 
efetivo no quadro permanente da Prefeitura 
Municipal de Ubá. Todos os projetos de lei 
receberam parecer favorável pela comissão de 
Legislação, Justiça e Redação Final. Ordem do 
Dia: Discussão e votação única da seguinte 
matéria: Projeto de Lei 015/010 que “Dispõe 
sobre a concessão do Título de Cidadania 
Honorária de Ubá, ao economista Marcus 
Vinicius Caetano Pestana da Silva”. O projeto 
de lei foi aprovado por unanimidade. Primeira 
discussão e votação única das seguintes 
matérias: 1) 017/010 que “Dispõe sobre a 
qualificação de Pessoa Jurídica de Direito 
Privado como Organização Social de Interesse 
Público, perante o Município de Ubá, e dá 
outras providências”. A matéria que se 
encontra com vista concedida ao vereador 
Maurício Valadão, é colocada em discussão. O 
vereador Maurício Valadão relaciona a matéria 
em questão com a AMABAM que, segundo ele 
deu um prejuízo de R$10.000.000,00 (dez 
milhões de reais) ao município. O vereador 
Paulo César afirma que não vê relação alguma 
entre o projeto em questão e a AMABAM pois, 
segundo ele, as exigências para uma entidade 
se encaixar dentro desse projeto são muito 
grandes. O vereador Vinícius Samôr disse que 
não se pode comparar o processo que 
implantou a AMABAM, no passado, no 
município de Ubá, que ocorreu sem nenhum 
tipo de controle, com esse processo atual, que 
está sendo feito com muita transparência, 
exigindo da entidade prestação de contas e 
controle social. Ele disse ainda que o processo 
foi bastante debatido e detalhado nas duas 
reuniões que foram promovidas para tratar do 
assunto, e que o Vereador Maurício Valadão 
não compareceu. Pra finalizar, o vereador 
Vinícius, juntamente com a vereadora 
Rosangela, propõe uma emenda ao Projeto de 
Lei, propondo uma alteração no art. 32, § 3º, 
que passaria a vigorar com a seguinte redação:  
“na hipótese de a OSIP adquirir bens móveis 
depreciáveis com recursos com recursos 
provenientes da celebração do termo de 
parceria, estes deverão ser transferidos 
município de Ubá ao término da vigência do 
instrumento se sua depreciação acumulada for 
menor que 80% do seu valor original conforme 
estabelecido em decreto” O vereador Cláudio 
Ponciano pede para que o vice-presidente 
Carlos Rufato assuma a presidência.e pede a 
palavra. Em seguida ele diz que acompanhou 
de perto o caso da AMABAM por ser, na época, 
presidente do Conselho Municipal de Saúde e, 
também, porque vários dos termos de parceria 
que a prefeitura mantinha com a AMABAM 
eram na área da saúde. Foi pedido vista da 
matéria. 2) Projeto de lei 016/010 que “Dá nova 
redação ao art. 5º, da Lei 2.894, de 1º de junho 
de 1999”. O projeto foi aprovado por 
unanimidade. 3) Projeto de Lei Complementar 
002/010 que “Dá nova redação ao art. 6º da Lei 
Complementar Municipal 097, de 22 de agosto 
de 2007, que contém o Plano de Custeio do 
Regime Próprio de Previdência Social dos 
Servidores Públicos do Município de Ubá e 
altera a tabela constante do art. 3º da Lei 3.631, 
de 18 de setembro de 2007”. O projeto foi 
aprovado por unanimidade. Em seguida o 
presidente faz a leitura da Ordem do Dia da 
próxima reunião e concede a Palavra Livre: 
vereador Jorge Gervásio que lê uma carta, 
enviada a ele pela promotoria de justiça, que 
trata sobre a constitucionalidade da 
contratação do diretor geral do Curumim II, Sr. 
S e b a s t i ã o  M o d e s t o ,  p a r a  e x e r c e r  
concomitantemente a função de professor da 
Escola Estadual Padre Joãozinho, sendo 
considerado ilícito o acúmulo de cargo. Em 
seguida, o presidente Cláudio Ponciano 
convida para tomar assento ao lado da mesa 
diretora o professor Joaquim Carlos de Souza, 
gerente da Divisão de Trânsito da Prefeitura 
Municipal de Ubá, Dr. Ricardo Medanha, 
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diretor do Instituto Rua Viva, e Dr. Márcio 
Nogueira Gesualdo, técnico de semáforo, 
para que possam dar esclarecimentos a 
assuntos relacionados ao trânsito do 
município de Ubá, em atendimento ao 
Requerimento 016/2010. O Sr. Presidente 
declara encerrada esta sessão.
Resumo da Ata nº 15, da Sessão Ordinária 
da Câmara Municipal de Ubá, realizada no 
dia 05 de abril de 2010. Presente todos os 
Senhores Vereadores. Aprovação da Ata nº 14 
da sessão anterior. Em seguida leitura do 
Protocolo: leitura das correspondências 
recebidas. Leitura de proposições dos srs. 
Vereadores: Vereador Antero Gomes de 
Aguiar: Indicação 043/10 - Ao Prefeito, que 
promova o asfaltamento dos seguintes 
logradouros públicos da Cibraci, que fazem 
parte do itinerário do transporte coletivo 
urbano: Avenida Cícero da Silveira, Rua 
Gorasil de Castro Brandão e Travessa Virgílio 
Vieira de Andrade. Vereador Carlos da Silva 
Rufato: Indicação 050/10, ao Prefeito que 
determine a construção de uma ponte, ligando 
a Rua Projetada Agostinho Guiducci à 
Avenida Paulino Fernandes. Indicação 
051/10, ao Prefeito, a realização do 
asfaltamento da Rua Antônio Pereira e 
também em um pequeno trecho da Rua 
Marieta Campos. Indicação 052/10, ao 
Prefeito, junto à Energisa, para que autorize a 
remoção do poste instalado em frente a 
garagem da residência da Rua Santa Paula, n.º 
21. Requerimento 051/10, ao Prefeito, 
reiterando pedido contido na Indicação 
402/09, que solicita o asfaltamento da Rua 
Nicolau Papa, Bairro Industrial. Vereador 
Cláudio Ponciano: Projeto de Lei 034/10, que 
declara de Utilidade Pública Municipal o 
Grupo de Capoeira Kizomba a Festa da Raça. 
Indicação 054/10, ao Prefeito, a realização do 
asfaltamento da Rua Denória Miranda Lopes, 
Bairro São Francisco de Assis. Indicação 
055/10, ao Conselho Municipal de Transporte 
e Trânsito de Ubá, solicitando a apuração de 
denúncia do Sr. Edílson C. de Souza, recebida 
através do endereço eletrônico da presidência 
desta Casa, e a devida aplicação das 
penalidades previstas na Lei Municipal no. 
3.591 e seus anexos. Vereador Dalmo José 
Coelho: Requerimento 052/10, ao Prefeito, 
que verifique a possibilidade da liberação de 
uma ambulância ou outro veículo para atender 
a população do Distrito de Ubari. Vereador 
Jorge Custódio Gervásio: Requerimento 
053/10, ao Prefeito, informações em relação à 
Lei Municipal 3.762, que “autoriza o Poder 
Executivo a contratar financiamento junto ao 
Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social – BNDES, através do 
Banco do Brasil, no âmbito do Programa de 
Intervenções Viárias – PROVIAS, a oferecer 
garantias, a abrir créditos especiais ao 
orçamento vigente e dá outras providências”, 
mais notadamente o Parágrafo Único do art. 
1º, portanto, solicita informações se o 
Executivo já procedeu à aquisição dos 
maquinários e equipamentos previsto no 
mencionado dispositivo legal. Vereador 
Maurício Valadão Reimão de Melo: 
Requerimento 054/10, ao Prefeito, reiterando 
parcialmente o Requerimento no. 029/09, de 
autoria do Vereador Dalmo José Coelho, ou 
seja, sugerindo a criação e contratação de 
servidores para a formação da Guarda 
Municipal, através de concurso público e 
parcerias programadas pela municipalidade. 
Requerimento 055/10, ao Prefeito, pleitear 
junto ao Governo do Estado, através da 
Secretaria Estadual de Segurança Pública, a 
instalação do Projeto Olho Vivo, que consiste 
na colocação de câmeras filmadoras em locais 
de maior criminalidade em nossa cidade. 
Reitera Requerimento 287/09. Requerimento 
056/10, ao Prefeito, sugerindo o acréscimo de 
pelo menos dois profissionais da área da 
Assistência Social na relação de vagas para o 
próximo concurso público previsto pela 
municipalidade. Requerimento 057/10, ao 
Conselho Tutelar dos Direitos da Infância e 
Adolescência de Ubá, convidando seus 
membros para comparecerem a esta Casa para 
fazerem uma exposição de sua atuação no 
município no ano de 2009. Vereadora 
Rosângela Maria Alfenas de Andrade: Moção 
de Congratulações e Aplausos 017/10 ao Dr. 
Paulo Sérgio Xavier Virtuoso, pela sua 
assunção ao cargo de Delegado Regional da 
Polícia Civil, com exercício junto à 32ª 
Delegacia Regional de Segurança Pública, em 
Ubá. Requerimento 058/10, ao Prefeito, 
reiterando Indicação 020/10, solicitando o 
envio de projeto de lei a esta Câmara, 
incluindo dotação no 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 Aymorés, viando o repasse de 
recursos no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), totalizando R$ 25.000,00 (vinte e 
cinco mil reais), para cobrir despesas de 
custeio de transporte e arbitragem nos 
campeonatos deste ano. Vereador Vinícius 
Samôr de Lacerda: Representação 015/10, às 
Bandas e Sociedades Musicais de Ubá para as 
mesmas se cadastrarem no Programa de 
Apoio às Bandas de Música da Secretaria de 
Estado de Cultura de Minas Gerais. 
Vereadores Rosângela Maria Alfenas de 
Andrade e Vinícius Samôr de Lacerda: 
Moção de Congratulações e Aplausos 
018/10, ao Madrigal Ubaense, pela 
realização do concerto de abertura das 
comemorações do seu cinqüentenário. 
Vereadores Cláudio Ponciano e Maurício 
Valadão Reimão de Melo: Requerimento 
059/10, a deliberação do Plenário para a 
organização de um Seminário Legislativo 
com tema Mudanças Climáticas provocadas 
pelo Aquecimento Global, podendo ser 
realizado em parceria com as ONGs 
ambientais de Ubá, a Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente, entre outros. Ordem do Dia: 
Discussão e votação final das seguintes 
matérias: 1) Projeto de Lei nº 016/010 que 
“Dá nova redação ao art. 5º, da Lei nº 2.894, 
de 1º de junho de 1999”. 2) Projeto de Lei 
Complementar 002/010 que “Dá nova 
redação ao art. 6º da Lei Complementar 
Municipal 097, de 22 de agosto de 2007, que 
contém o Plano de Custeio do Regime 
Próprio de Previdência Social dos Servidores 
Públicos do Município de Ubá e altera a 
tabela constante do art. 3º da Lei 3.631, de 18 
de setembro de 2007”. Os projetos de lei 
foram aprovados por unanimidade. Primeira 
discussão e votação única das seguintes 
matérias: 1) 017/010 que “Dispõe sobre a 
qualificação de Pessoa Jurídica de Direito 
Privado como Organização Social de 
Interesse Público, perante o Município de 
Ubá, e dá outras providências”. A matéria que 
se encontra com vista concedida ao vereador 
Jorge Gervásio é colocada em discussão. O 
vereador, então, propõe duas emendas ao 
Projeto de Lei. EMENDA Nº01 – Acresça-se 
ao art. 12 do Projeto de Lei 017/10 o seguinte 
parágrafo primeiro: “§1º Na hipótese do 
termo de parceria a ser celebrado contemplar 
a contratação de pessoal pela OSCIP, 
remunerado com recursos transferidos pelo 
Município, aplicar-se-á, quanto a esses 
contratados o disposto no §5º do art. 122 da 
Lei Orgânica Ubaense”. EMENDA Nº02 – 
Acresça-se ao art. 12 do Projeto de Lei 
017/10 o seguinte parágrafo segundo: “§2º 
Na hipótese do termo de parceria a ser 
celebrado contemplar a contratação de 
pessoal pela OSCIP, remunerado com 
recursos transferidos pelo Município, o 
Poder Executivo providenciará a publicação, 
no órgão de imprensa oficial, em até trinta 
dias da contratação, do nome, CPF, 
remuneração mensal e das atividades 
atribuídas a cada contrato, sob pena de, não o 
fazendo, ressarcir o erário dos valores gastos 
com a contratação”. O presidente Cláudio 
Ponciano coloca em votação a Emenda ao 
Projeto de Lei 017/10 que foi aprovada por 
unanimidade. Em seguida o presidente 
coloca em votação a Emenda ao Projeto de 
Lei 017/10 que foi  aprovada por 
unanimidade. Por fim, é colocado em votação 
o Projeto de Lei 017/10, que foi aprovado por 
unanimidade. 2) Projeto de Lei 019/010 que 
“Dá nova redação ao art. 116 e seu Parágrafo 
Único da Lei Municipal nº 3.591, de 20 de 
abril de 2007, que dispõe sobre o serviço 
público de transporte coletivo e individual de 
passageiros do Município de Ubá e dá outras 
providências”. O projeto de lei foi aprovado 
por unanimidade. 3) Projeto de Lei 020/010 
que “Autoriza a concessão de subvenção 
social às entidades que menciona, abre 
crédi to  especia l  e  contém outras 
disposições”. O projeto de lei foi aprovado 
por unanimidade. 4) Projeto de Lei 023/010 
que “Dispõe sobre a atuação do Programa 
Municipal de Proteção e Defesa do 
Consumidor – PROCON/Ubá quanto ao 
registro e encaminhamento de reclamações”. 
O projeto de lei foi aprovado por 
unanimidade. 5) Projeto de Lei 028/010 que 
“Dispõe sobre a criação e implantação do 
Conselho Municipal da Juventude de Ubá, e 
dá outras providências”. O projeto de lei foi 
aprovado por unanimidade. 6) Projeto de Lei 
Complementar 003/010 que “Dispõe sobre a 
criação de novos cargos de provimento 
efetivo no Quadro Permanente da Prefeitura 
Municipal de Ubá”. Foi dado vista a esse 
projeto. Todas as proposições foram 
aprovadas por unanimidade. Em seguida o 
presidente faz a leitura da Ordem do Dia da 
próxima reunião e passa à palavra livre para 
falar sobre a utilização das linhas telefônicas, 
cotas de cópias e utilização do veículo da 
Câmara pelos vereadores. O Sr. presidente 
declara encerrada esta sessão.

 

Resumo da Ata nº 12, da Sessão 
Extraordinária da Câmara Municipal de 
Ubá, realizada no dia 17 de março de 2010. 
Presentes todos os senhores Vereadores. 
Ordem do dia: Discussão e votação final 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 nº 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.
Resumo da Ata nº 13, da Sessão Ordinária 
da Câmara Municipal de Ubá, realizada 
no dia 22 de março de 2010. Presente todos 
os Senhores Vereadores. Aprovação das Atas 
nºs 10,11 e 12 das sessões anteriores. Em 
seguida leitura do Protocolo: leitura das 
correspondências recebidas. Leitura de 
Pareceres: 1) Leitura de Projeto de Lei que 
“dispõe sobre a qualificação de pessoa 
jurídica de direito privado como organização 
social de interesse público perante o 
município de Ubá e dá outras providencias”. 
2) Leitura de Projeto de Lei que “dispõe sobre 
a concessão do título de cidadania honorária 
de Ubá ao Economista Marcos Vinícius 
Caetano Pestana da Silva”. 3) Leitura de 
Projeto de Lei que “dá nova redação do art.5 
da lei nº.2894 de junho de 1999 e dispõe 
sobre o atendimento a cliente em 
estabelecimento bancário no município de 
Ubá”. 4) Leitura de Projeto de Lei 
Complementar que “dá nova redação ao art.6 
da Lei Complementar Municipal que contém 
o plano de custeio do regime próprio de 
previdência social dos servidores públicos do 
município de Ubá e altera tabela constante do 
art.3 da lei nº.3631 de 18 de setembro de 
2007”. Todos os projetos de lei receberam 
parecer favorável pela comissão de 
Legislação, Justiça e Redação Final. Passa-se 
para a apresentação das Proposições dos 
Senhores Vereadores: Vereador Antero 
Gomes de Aguiar: Indicação 043/10, Ao 
Prefeito, que promova o calçamento no final 
da Avenida Brasil, Bairro Olinda, Indicação 
045/10, Ao Prefeito, que promova operação 
tapa-buraco, com limpeza geral no Bairro 
Fazendinha, a pedido dos moradores, 
Indicação 046/10, Ao Prefeito, a colocação 
de dois postes, com iluminação pública, para 
a Rua Fizinho Pirosca, na Cohab. Vereador 
Carlos da Silva Rufato: Requerimento 
047/10, Ao Presidente da Câmara, que seja 
expedida correspondência as ilustres 
Senhoras: Eulália Cristina Guilhermino 
Va lente,  Secretár ia  Munic ipa l  de 
Desenvolvimento Social; Laura Maria 
Ribeiro Teixeira Pinto, responsável pelo 
Programa Pró-Adolescente, da Prefeitura de 
Ubá; Júlia Andréa Rodrigues, Assistente 
Social do Patronato São José; Helenice Félix 
Barreto, Psicóloga do Patronato São José, 
convidando-as a participar de uma Reunião 
Ordinária desta Casa, que acontece todas as 
segundas feiras, com a finalidade de expor 
sobre assunto de interesse da comunidade, 
Moção de Congratulações e Aplausos 
015/10, ao Conselho Central da Sociedade 
São Vicente de Paulo de Ubá, na pessoa do 
Presidente Nelson José da Costa, pela 
conquista do automóvel Kombi zero 
quilômetros, doado pela Central Geral do 
Dízimo – Pró-Vida.Vereador Dalmo José 
Coelho: Indicação 047/10, Ao Prefeito, a 
urgente reforma da rede de esgoto da Avenida 
Juscelino Kubitschek, próximo ao nº. 992, 
Bairro Santana. Vereador Jorge Custódio 
Gervásio: Requerimento 046/10, Ao 
Prefeito, pedido contido na Indicação 
018/09A, que promova o calçamento da Rua 
Maria Aparecida Castanon Bravo, Bairro 
Oséas Maranhão. Vereador Maurício 
Valadão Reimão de Melo: Projeto de Lei 
027/10, que “dispõe sobre a concessão do 
Título de Cidadania Honorária de Ubá ao 
Deputado Estadual Bráulio José Tanus 
Braz”. Vereador Paulo César Raymundo: 
Requerimento 048/10, Ao Presidente da 
Câmara, que seja expedida correspondência a 
ilustre Senhora Aparecida Rufato Souza, 
convidando-a a participar de uma Reunião 
Ordinária desta Casa, que acontece todas as 
segundas feiras, com a finalidade de expor 
sobre assunto de seu interesse, Requerimento 
050/10, ao Presidente desta Casa, que seja 
agendada uma reunião em Cataguases com o 
Diretor-Presidente e o Presidente da 
Energisa, com a presença do nosso Prefeito, 
do Secretário Municipal de Planejamento e 
dos Vereadores desta Câmara, para tratar de 
assuntos referentes à constante queda de 
energia em nossa cidade, assim como 
também a demora de atendimento no telefone 
0800 e na troca de lâmpadas, o atraso das 
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Proposições do Poder Legislativo
Requerimento no. 233/10, à empresa de 
telefonia móvel celular VIVO, promover 
estudos e providências para melhorar o 
sinal de telefone celular do Distrito de 
Ubari.
Vereador Jorge Custódio Gervásio (Jorge 
da Kombi)
Indicação no. 273/10, ao Prefeito, 
providências no sentido de auxiliar 
ubaenses que são usuários de drogas, no 
tratamento fora do seu domicílio.
Representação no. 058/10, ao Gerente da 
Oi/Telemar de Ubá e Região, que promova 
a instalação de um telefone público – tipo 
orelhão, para o Bairro Olaria.
Representação no. 059/10, ao Secretário de 
Estado de Saúde de Minas Gerais, 
promover a criação em Ubá de um Banco de 
Sangue.
Projeto de Lei no. 116/10, que “dá nova 
redação ao Art. 1º da Lei Municipal no. 
2420, de 25 de maio de 1993, que estabelece 
condições especiais para apreciação de 
Pro je tos  de  le i  d ispondo sobre  
denominação de logradouros públicos no 
Município de Ubá.
Vereador Luiz Alberto Gravina
Requerimento no. 235/10, ao Prefeito, 
solicitando a concessão de uso gratuito de 
área pública ou outra forma que melhor 
aprouver ao Poder Público, ao Senhor José 
Maria Dias Pinto de Souza, da área onde já 
reside há 9 anos, às margens do rio, à Rua 
Capitão Teixeira Pinto, 80.
Vereador Maurício Valadão Reimão de 
Melo – Dr. Valadão
Requerimento no. 234/10, ao Prefeito, 
solicitando laudo técnico sobre a segurança 
da ponte que liga o trevo de Guidoval ao 
Bairro Paulino Fernandes.
Projeto de Lei no. 117/10, que dispõe sobre 
a denominação de Avenida Jurandir 
Teixeira a logradouro público desta cidade.
Projeto de Lei no. 118/10, que dispõe sobre 
a denominação de Rua Eny Casal Cavalaro 
a logradouro público desta cidade.
Projeto de Lei no. 119/10, que dispõe sobre 
a denominação de Rua Aristides Fernandes 
a logradouro público desta cidade.
Vereador Paulo César Raymundo
Indicação no. 274/10, ao Prefeito, limpeza 
e execução dos serviços de tapa-buraco em 
todas as ruas do Bairro Inês Groppo.
Projeto de Lei no. 120/10 Dá nova redação 
ao artigo 1º e seu §2º da Lei nº.2894, de 01 
de junho de 1999, que dispõe sobre o 
atendimento de cliente em estabelecimento 
bancário do Município.
Autores: Vereador Carlos da Silva Rufato, 
Vereador Luiz Alberto Gravina, Vereador 
Dalmo José Coelho, Vereador Cláudio 
Ponciano, Vereadora Rosângela Maria 
Alfenas de Andrade, Vereador Vinícius 
Samôr de Lacerda, Vereador Antero Gomes 
de Aguiar, Vereador Maurício Valadão 
Reimão de Melo, Vereador Paulo César 
Raymundo.

Proposições da reunião do dia 
22/11/2010

Vereador Antero Gomes de Aguiar (Antero 
do ônibus)
Indicação no. 259/10 – ao Prefeito, 
execução dos serviços de limpeza do mato, 
posteriormente calçamento das duas ruas 
paralelas da Avenida Senador Levindo 
Coelho, próximas ao Curumim, a pedido 
dos moradores do local, dos pais e alunos 
q u e  r e c l a m a m  d a  f a l t a  d e s s e s  
melhoramentos naquela região, dos 
transtornos em razão da época das chuvas, 
quando as águas empoçam, pela falta de 
bueiros, do mato que facilita a proliferação 
de insetos, e ainda, do risco de morte que 
elas correm transitando por um local de 
mato alto, sem calçada, sem estrutura para 
os transeuntes que percorrem esse caminho.
Indicação no. 267/10, ao Prefeito, 
colocação de faixa de pedestre na Rua 
Vicente Leite, próxima a Escola MAV.
Vereador Dalmo José Coelho (Dalmo 
Cabeleireiro)
Requerimento no. 223/10, ao Prefeito, que 
promova a perfuração de mais um poço 
artesiano no Distrito de Ubari, para atender 
as residências da parte alta daquele distrito. 
Re i tera  Ind icação no.  222/09 e  
Requerimento no. 184/09.
Vereador Maurício Valadão Reimão de 
Melo – Dr. Valadão
Requerimento no. 224/10, à Secretária de 
Cultura, Esporte e Lazer, solicitando a 
versão verdadeira sobre os fundadores de 
nossa cidade. Sabe-se que o Capitão- Mor 
Antonio Januário Carneiro, casado com 
Francisca Januário de Paula Carneiro, 
natural de Calambau, foi o fundador de 

Ubá. Sua filha Tereza Januário Carneiro, 
casou-se em 1836 com José Cesário de 
Faria Alvim, e em 1839 nasceu José Cesário 
de Faria Alvim Filho, que faleceu em 1903 
no Rio de Janeiro, e que foi advogado, 
político e comerciante de café, em Ubá, 
onde construiu o Torreão na Praça Guido, 
que era seu escritório. Proprietário da 
Fazenda Liberdade, em Peixoto Filho, 
hospedou Dom Pedro II e esposa em 1881, 
quando da inauguração da Estação 
Ferroviária, na referida Praça Cesário 
Alvim; foi prefeito do Rio de Janeiro e o 
primeiro governador de Minas Gerais. Era 
avô da mãe de Chico Buarque de Holanda, 
Maria Amélia, e, portanto, bisavô do 
famoso compositor/cantor/ escritor. 
Gostaríamos de ter esclarecimento oficial 
da Prefeitura, já que em alguns documentos, 
inclusive oficiais, consta que José Cesário 
de Faria Alvim era cunhado, e não genro, do 
Capitão- Mor. Faz-se necessário um 
posicionamento desta Secretaria e a 
correção do erro.
Vereador Paulo César Raymundo
Requerimento no. 226/10, ao Gerente da 
Divisão de Obras e Fiscalização da PMU, 
Sr. Sérgio Rodrigues Faêda Júnior, 
solicitando-lhe que faça uma visita urgente 
à rua João Groppo, próximo ao no. 252 e em 
frente ao Supermercado Silveira, o bairro 
Inês Groppo.
Requerimento no. 227/10, ao Doutor Paulo 
Sérgio Xavier Virtuoso, Delegado Regional 
de Polícia Civil, solicitando a seguinte 
informação: quando um indivíduo falecer 
em sua residência, de quem é a competência 
para expedir o Atestado de Óbito? Do 
médico plantonista ou do médico legista?
Vereadora Rosângela Maria Alfenas de 
Andrade
Indicação no. 268/10, ao Prefeito, a 
gentileza de determinar à Secretaria 
Municipal de Obras e Serviços Urbanos que 
execute, o mais urgentemente possível, uma 
“operação tapa buracos” na estrada que liga 
a sede do Município ao Distrito de 
Miragaia, que se encontra em deplorável 
estado de conservação, muito disso em 
razão do intenso tráfego de caminhões que 
transporta o cascalho, conforme narrado em 
nossa Indicação de 23/08/2010, para a qual 
ainda aguardamos uma resposta, ocasião 
em que solicitamos intervenção junto aos 
órgãos ambientais do Município.
Requerimento no. 225/10, ao Prefeito, 
reiterando Indicação nº. 165/10, no sentido 
de determinar à Secretaria Municipal de 
Obras e Serviços Urbanos as medidas 
necessárias para a pavimentação adequada 
do espaço destinado à Praça do Cruzeiro, na 
Rua Minas Gerais, Bairro Santa Cruz, ao 
lado do número 286.
Moção de Congratulações e Aplausos no. 
094/10, à Obra Social Imaculada 
Conceição, pelo transcurso dos dezesseis 
anos de sua fundação, endereçando-se os 
cumprimentos à sua fundadora e grande 
mentora, Senhora Maria das Graças S. 
Ribeiro.
Projeto de Lei no. 114/10, que dá nova 
redação à ementa e ao art. 1º da Lei 
Municipal n.º 1168, de 20 de outubro de 
1977.

Proposições da reunião do dia 
16/11/2010

Vereador Antero Gomes de Aguiar – 
Antero do ônibus
Indicação no. 265/10, ao Prefeito, 
asfaltamento da Rua Candian, Bairro São 
Domingos.
Indicação no. 266/10, ao Prefeito, 
calçamento da Rua Maria Aparecida 
Teixeira Luzia, Bairro São Domingos.
Vereador Carlos da Silva Rufato
Indicação no. 249/10, à Empresa Municipal 
de Habitação e do Bem Estar Social – 
EMUHBES, informar a esta Câmara os 
nomes dos proprietários dos lotes e 
endereços, com respectivos telefones, do 
Bairro Altair Rocha, a pedido dos 
moradores da Comunidade Sagrado 
Coração de Jesus e Bairro Altair Rocha.
Indicação no. 252/10, ao Prefeito, 
colocação de uma caixa d'água para atender 
a comunidade do Distrito de Diamante.
Indicação no. 260/10, ao Prefeito, 
colocação de um semáforo na esquina do 
Posto Schiavon.
Vereador Cláudio Ponciano
Projeto de Lei no. 112/10, que declara de 
utilidade pública municipal a Associação 
Municipal de Assistência e Recuperação 
dos Condenados – AMARC, com sede 
nesta cidade.
Vereador Dalmo José Coelho – Dalmo 

Cabeleireiro
Requerimento no. 217/10, ao Prefeito, 
reiterando Indicação no. 094/09, que 
solicita a ampliação da quadra poliesportiva 
do Distrito de Ubari, bem como a cobertura 
da mesma.
Vereador Jorge Custódio Gervásio 
Indicação no. 261/10, ao Prefeito, 
colocação de rede para captação de águas ao 
longo do trecho que liga o Mangueiras 
Rural até o Aeroporto Municipal.
Indicação no. 262/10, ao Prefeito, reforma 
da Escola Nossa Senhora Aparecida, Bairro 
Meu Sonho.
Indicação no. 263/10, ao Prefeito, operação 
tapa-buraco em uma cratera enorme 
localizada na Rua Lambari.
Indicação no. 264/10, ao Prefeito, remeter à 
esta Câmara, um Projeto de Lei criando os 
conselhos locais de saúde.
Requerimento no. 222/10, ao proprietário 
da Empresa Viação Ubá, convidando a 
comparecer nesta Câmara para trazer 
maiores informações e esclarecimentos 
relacionados ao trabalho prestado pela 
empresa, principalmente com relação a 
linhas (itinerários), horários e aquisição de 
novos ônibus para atender usuários 
portadores de deficiência física, além de 
assuntos gerais relacionados ao transporte 
púbico nesta cidade.
Vereador Maurício Valadão Reimão de 
Melo
Requerimento no. 218/10, à Secretária 
Municipal de Cultura, Esportes e Lazer, que 
providencie visita à Fazenda da Liberdade, 
em Peixoto Filho.
Requerimento no. 219/10, ao Prefeito, 
obras de contenção no prolongamento da 
Avenida Beira-Rio, próximo a Polícia 
Rodoviária e Avenida Ex-Combatentes, 
devido ao aparecimento de grandes erosões 
no local.
Vereador Paulo César Raymundo
Requerimento no. 220/10, ao Prefeito, ao 
Secretário Municipal de Obras, ao Diretor 
do DER/MG em Ubá, ao Diretor da 
COPASA/MG em Ubá, e aos Prefeitos dos 
Municípios de Rodeiro, Guidoval e 
Tocantins para comparecerem nesta Casa, a 
fim de tratar assuntos relacionados ao apoio 
ao Corpo de Bombeiros Militar de Ubá, 
p r i nc i pa lmen te  nas  oco r rênc ias  
emergenciais, que necessita de caminhões 
pipa, além ainda com relação a hidrantes em 
nossa cidade.
Moção de Congratulações e Aplausos no. 
095/10, à Empresa Parati Turismo.
Vereador Vinícius Samôr de Lacerda
Representação no. 221/10, à Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico do Estado de 
Minas Gerais, solicitando a inclusão das 
feiras e eventos industriais e comerciais da 
cidade de Ubá no calendário 2011 de Feiras 
e Exposições Industriais, Comerciais e de 
Serviços de Minas Gerais.
Vereador Carlos da Silva Rufato e 
Vereador Paulo César Raymundo
Moção de Pesar no. 096/10, pelo 
falecimento do Senhor Pedro Lúcio 
Mendes.

Proposições da reunião do dia 
08/11/2010

Vereador Antero Gomes de Aguiar (Antero 
do ônibus)
Indicação no. 238/10 – ao Prefeito, 
calçamento da Rua Projetada, onde está 
localizada a Igreja Católica do Bairro 
Fazendinha, que fica no final da Rua Israel.
Indicação no. 239/10, ao Prefeito, 
asfaltamento da Rua Vitório Fineto, Bairro 
São Domingos.
Indicação no. 240/10, ao Prefeito, 
converter em mão única a Rua da 
Harmonia.
Vereador Carlos da Silva Rufato
Moção de Pesar no. 092/10, pelo 
falecimento do jovem Jeferson Pacheco 
Praxedes, ocorrido recentemente em nossa 
cidade.
Vereador Cláudio Ponciano
Moção de Congratulações e Aplausos no. 
093/10, ao Coral pequeninos de Jesus, do 
Patronato São José, nas pessoas da Irmã 
Luzia, da Regente do Coral, Professora 
Vanderleia da Silva (lea) e do Educador 
Luiz Gonzaga Ferreira, pela brilhante 
apresentação na última Sessão Solene de 
entrega das Comendas Ary Barroso e do 
Título de Personalidade Ubaense do Ano, 
ocorrida recentemente nesta Câmara.
Representação no. 056/10, ao Setor de 
Identificação da Polícia Civil do Estado de 
Minas Gerais, na pessoa da Dra. Letícia 
Alessi Machado Rogedo, que faça uma 
visita aos distritos de Ubari e Miragaia, 

desta cidade de Ubá, a fim de realizar a 
feitura de Carteiras de Identidades aos 
moradores dessas localidades.
Indicação no. 241/10, ao Prefeito, 
construção de bueiros na Rua Nicola 
Campanha (parte alta), após o número 60.
Vereador Dalmo José Coelho
Requerimento no. 206/10, ao Prefeito, 
s o l i c i t a n d o  a  r e v i t a l i z a ç ã o  e  
embelezamento da Praça São Francisco, em 
Ubari.
Vereador Jorge Custódio Gervásio 
Indicação no. 242/10, ao Prefeito, 
asfaltamento da Rua Maria Coeli 
Miquelito, Bairro Santana.
Indicação no. 243/10, ao Prefeito, 
recolocação das pedras do calçamento no 
final da Rua Jofre Costa Marques.
Requerimento no. 207/10, à Energisa, 
colocação de dois postes, com iluminação 
pública, no final da Rua Inês Guiducci, 
Bairro Meu Sonho. Reitera Indicação no. 
086/10, de autoria do Vereador Antero 
Gomes de Aguiar.
Requerimento no. 212/10, ao prefeito, 
calçamento no final da Rua Inês Guiducci, 
Bairro Meu Sonho. Reitera Indicação no. 
085/10, de autoria do Vereador Antero 
Gomes de Aguiar.
Vereador Paulo César Raymundo
Requerimento no. 214/10, ao Prefeito, ao 
Secretário Municipal de Saúde, ao Assessor 
Técnico em Saúde II, ao Diretor da Divisão 
de Planejamento e Gestão Pública, à 
Assessora Técnico em Saúde III, ao 
Presidente das Associação Médica de Ubá e 
Região, Presidente do Conselho Municipal 
de Saúde, ao Diretor da DRS/Ubá, 
Presidente da Associação Beneficente 
Católica, Provedor do Hospital São 
Vicente, Diretor da Clínica São Januário, à 
Coordenadora do PSF, Márcia Mizael 
Camargo Rocha, ao Presidente do Lactário 
Anália Franco e Presidente do Sindicato 
Rural, convidando-os a comparecerem 
nesta Cãmara para discutir assuntos 
relacionados à saúde e esclarecer à 
população as dificuldades encontradas para 
a contratação de profissionais da área, tendo 
como principal objetivo encontrar soluções 
para os problemas da saúde em Ubá.
Proposições da 9ª Cãmara Itinerante 
realizada recentemente junto aos bairros: 
Santa Bernadete, Industrial, Mateus 
Schettino, Inês Gropo e adjacências:
Requerimento no. 213/10, ao Prefeito, 
solicitando abertura de uma rua para fazer a 
ligação entre as ruas: Cândido Martins de 
Oliveira e Gualberto de Melo.
Requerimento no. 215/10, ao Prefeito, 
promover estudos técnicos para viabilizar o 
funcionamento do Consep Leste à noite, a 
pedido dos moradores daquela região.
Requerimento no. 216/10, ao Comandante 
do 21º BPMMG, visando reforçar o 
policiamento nas ruas do Bairro Santa 
Bernadete.
Indicação no. 244/10, ao Prefeito, 
colocação de passeio nas laterais da ponte 
da Rua Nossa Senhora Aparecida.
Indicação no. 245/10, ao Prefeito, ligação 
entre as ruas: Rio Grande do Sul à Giovani 
Biscotto.
Indicação no. 246/10, ao Prefeito, 
reacapeamento asfáltico da Rua Rio Grande 
do Sul.
Indicação no. 247/10, ao Prefeito, 
asfaltamento da Rua Zélia Schetino.
Indicação no. 248/10, ao Prefeito, apoio ao 
Hospital do Câncer, para que inicie suas 
atividades o mais breve possível.
Indicação no. 253/10, ao Prefeito, limpeza 
da Rua Mauri Martins de Oliveira.
Indicação no. 254/10, ao Prefeito, 
fiscalização em uma construção irregular 
próxima ao no. 258 da Rua Mauri Martins 
Oliveira, Bairro Santa Bernadete.
Indicação no. 255/10, ao Prefeito, 
asfaltamento do trecho que liga o Bairro 
Schetino ao Jardim Kélida.
Indicação no. 256/10, ao Prefeito, melhoria 
do atendimento relativo aos agentes de 
saúde no PSF do Bairro Mateus Schetino, 
que há três anos a comunidade não possui 
este tipo de atendimento.
Indicação no. 257/10, ao Prefeito, 
atendimento relativo à contratação de um 
pediatra no posto de Saúde do Bairro 
Mateus Schetino.
Indicação no. 258/10, ao Prefeito, 
colocação de um quebra-molas na Rua José 
Teixeira de Abreu, Bairro Santa Bernadete.
Projeto de Lei no. 110/10, que dispõe sobre 
a denominação de Rua Lauro Nicolato a 
logradouro público desta cidade.

Proposições da reunião do dia 
29/11/2010

Vereador Antero Gomes de Aguiar 
(Antero do ônibus)
Requerimento no. 228/10, solicitando o 
Presidente da Câmara o agendamento do 
uso do carro oficial da Casa, nos dias 02 e 
03 de dezembro, para participar da 
Reunião do Fórum Nacional de 
Secretários e Dirigentes Públicos de 
Transporte Urbano e Trânsito, que será 
realizado em Belo Horizonte.
Vereador Carlos da Silva Rufato
Indicação no. 270/10, ao Prefeito, 
recuperação do asfalto das ruas: Paulo 
Larocca e José Vieira de Almeida, do 
Bairro Residencial São José.
Indicação no. 271/10, ao Prefeito, remeter 
à consideração desta Casa, um Projeto de 
Lei, isentando do pagamento do IPTU 
nesta cidade, cidadãos que se enquadram 
nas seguintes condições: deficiente físico, 
que por esta razão receba benefício de um 
salário mínimo de qualquer instituto de 
previdência, desde que possua apenas um 
imóvel e este seja o seu domicílio; o 
imóvel de propriedade de ex-combatente 
brasileiro da Segunda Guerra Mundial, 
assim considerado o que tenha participado 
de operações bélicas como integrante do 
Exército, Marinha e Aeronáutica ou 
Marinha Mercante, inclusive o de que seja 
promitente-comprador, cessionário ou 
isufrutuário vitalício, enquanto nele 
residir, mantendo-se a isenção ainda que o 
titular venha a falecer; o contribuinte com 
mais de sessenta anos, aposentado ou 
pensionista, como renda mensal total de 
até dois salários mínimos, titular 
exclusivo de um único imóvel, utilizado 
para sua residência, com área de até 
oitenta metros quadrados, persistindo o 
direito à isenção após o seu falecimento.
Indicação no. 272/10, ao Prefeito, 
limpeza em volta da Igreja de São Bom 
Jesus, da Comunidade do Córrego Alegre, 
bem como a recuperação da iluminação 
daquele local, que está precária, 
preparando desta forma para a realização 
dos festejos em homenagem ao Padroeiro.
Requerimento no. 229/10, ao Prefeito, 
recuperação de um muro localizado na 
Rua Maestro João Ernesto, Bairro 
Industrial. Reitera Indicação no. 144/10.
R e q u e r i m e n t o  n o .  2 3 0 / 1 0,  a o  
Coordenador da Defesa Civil de Ubá, 
Senhor Aldeir Ferraz, solicitando-lhe, em 
caráter de urgência, uma visita no Bairro 
Vila Regina, atendendo pedido dos 
moradores, especialmente da Sra. Marta 
Gomes Maurício, que está apreensiva 
quanto ao enorme buraco existente nas 
proximidades de sua residência. Solicita 
ainda, uma visita à sua residência, Rua 
Luiz Mattos, 402, fds, Vila Regina, que foi 
invadida pelas águas sujas do córrego e 
das bocas de lobos que estão entupidas, 
causando sérios prejuízos a essa família, 
para avaliar que tipo de ajuda essa 
Coordenadoria pode oferecer a respeito 
desse caso.
Requerimento no. 231/10, ao Secretário 
Municipal de Obras e Serviços Urbanos, 
em caráter de urgência, limpeza do 
córrego situado próximo a Vila Regina, 
atendendo pedido da moradora Marta 
Gomes Maurício.
Represen tação  no .  232 /10 , ao  
Coordenador da Defesa Civil de Ubá, em 
caráter de urgência, uma visita entre as 
ruas: Paulo Larocca e José Vieira de 
Almeida, onde um muro caiu nos fundos 
de uma residência, conforme relatório de 
visita do Corpo de Bombeiros.
Representação no. 057/10, ao Secretário 
de Estado de Governo de Minas Gerais, 
Danilo de Castro, que interceda junto ao 
setor competente da administração 
pública estadual, para apoiar o Esporte 
Clube Diamantense, através da concessão 
de uma verba púbica, objetivando a 
construção de arquibancada do campo da 
referida agremiação esportiva, localizada 
no Distrito de Diamante, Município de 
Ubá.
Moção de Congratulações e Aplausos no. 
097/10, à Diretoria do Esporte Clube 
Diamantense, na pessoa de seu Presidente 
Jesus do Nascimento, pela realização da 1ª 
Copa Diamantense da Amizade, bem 
como ao jovem Lucas Nascimento 
Procópio Santos, pela bri lhante 
divulgação do referido evento esportivo 
na internet.
Vereador Dalmo José Coelho (Dalmo 
Cabeleireiro)
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