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vereador Carlos Rufato (PSDB)
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Requerimento nº 110/11,
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Defesa Civil do Estado de Minas
Gerais e ao Secretário de Estado
de Governo, Danilo de Castro,
para que intercedessem no
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reiterou em 26/09 uma
solicitação de sua autoria, feita
ao Poder Executivo no início
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Câmara um Projeto de Lei com o
intuito de proibir o tráfego de
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central de Ubá.
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reclamam de danos nas
estruturas de casas e prédios,
provocados pelo peso excessivo
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Vereadores pedem construção de
creche no Bairro Pires da Luz
A Presidente da Câmara,
vereadora Rosângela Alfenas
(PSDB), e o vereador Carlos
Rufato (PSDB) apresentaram o
Requerimento nº 183/11,
durante a reunião ordinária do
dia 20/09. A proposição reitera
pedido do vereador Dalmo
Coelho, datado de 2009, e
solicita o envio de
correspondência ao Poder
Executivo para que determine
com urgência ao setor
competente a construção de uma

creche no Bairro Residencial
Pires da Luz.
Os vereadores destacaram que a
unidade poderá ser construída
em terreno de propriedade do
Município, localizado em frente
à Associação de Moradores do
bairro, e que a sua construção
vai contribuir muito para as
famílias que lá residem,
proporcionando a devida
assistência a seus filhos
menores. O Requerimento foi
aprovado por unanimidade.

Os autores do pedido, vereadora Rosângela Alfenas, vereadores Carlos Rufato e Dalmo Coelho.

Desempenho de Ubá no ENEM-2010 na pauta da Câmara
resultados obtidos pelos
estudantes ubaenses nas provas
realizadas em 2010.
O vereador explicou que o
Enem torna-se a cada ano um
dos principais canais de
condução à Universidade.
Recentemente foram
discutidos na Câmara os
resultados da etapa dos Jogos
Escolares de Minas Gerais
(JEMG), realizada em Juiz de
Fora, e os vereadores
assinalaram a importância do
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esporte no desenvolvimento
dos jovens e os modestos
resultados da cidade no final da
disputa. Na ocasião foi
ressaltado o desempenho de
cidades como Lavras, Lagoa da
Prata e Uberlândia.
De acordo a Representação do
vereador, no ENEM-2010
quatro escolas de Minas Gerais
estiveram entre as 10 primeiras
do País, e uma delas é o Coluni,
de Viçosa, que ocupou a 8ª
colocação nacional e a 3ª em

Minas. “As escolas
particulares, de longe, foram
melhores que as públicas”,
enfatizou Dr. Valadão. Um
colégio particular de Ubá ficou
em 33º lugar em Minas e 150º
no Brasil. Outro foi o 45º no
Estado e sua colocação
nacional foi a de 195º.
Já Três Corações, Lavras e
Bicas, por exemplo,
alcançaram respectivamente o
10º, o 17º e o 21º lugares em
Minas Gerais. Entre as 300

primeiras colocadas do Estado,
Ubá teve três escolas e Lavras
teve seis.
“Portanto, gostaríamos de
colocar o ENEM-2010 em
discussão com as pessoas do
meio educacional e
autoridades, na certeza de que
melhores frutos para o povo
ubaense advirão daí,
lembrando que as provas de
2011 estão prestes a
acontecer”, concluiu o
vereador.

Vereador protesta contra
salário previsto em edital de
concurso para médicos
A Representação nº 72/11, de
autoria do vereador Dr. Valadão
(PTB) (foto) contém protesto
do edil contra o salário dos
médicos previsto no edital do
Concurso Público da
Prefeitura, divulgado há alguns
dias. Dr. Valadão enfatizou que
“a saúde pública, eleita a
campeã de promessas nas
campanhas políticas, tem como
pilar central o trabalho do
médico, evidentemente
acompanhado por dezenas de
outras profissões, e tem
passado por momentos de
desprezo e humilhação pelas
autoridades do País.”
No referido concurso, o salário
mensal do médico foi
estipulado em R$ 1.610,84,
para 20 horas de trabalho
semanais. Segundo o vereador,
se o médico de Ubá tivesse
carga horária de 40 horas
semanais, receberia menos que
o menor salário da polícia,
atualmente reivindicado.
“A p en as p ar a ef eito d e
comparação, os policiais
militares estão exigindo, com o
apoio geral, a aprovação da

Foto: Google.com

Durante a reunião ordinária do
dia 20/09 foi aprovada por
unanimidade a Representação
nº 68/11, de autoria do vereador
Dr. Valadão. Nela, o edil
solicitou o envio de
correspondência à Secretaria
M u n i c i p a l
e
à
Superintendência Regional de
Educação, bem como à direção
das escolas particulares locais
envolvidas com o Exame
Nacional do Ensino Médio
(ENEM) para que analisem os

PEC-300, que iguala seus
salários aos dos militares de
Brasília, onde o coronel recebe
R$ 15.535,00, o cabo recebe R$
4.402,00 e o salário mensal do
soldado é de R$ 4.129,00”,
explicou Dr. Valadão.
O autor da Representação ainda
citou que no Senado Federal o
maior salário é o de consultor,
25 mil reais, e o menor, de
auxiliar administrativo, sem
exigência de escolaridade, é de

R$ 10.240,00. Portanto,
concluiu o vereador, “quando
se critica a saúde pública e o
atendimento médico, basta
olhar os editais dos concursos
públicos nos municípios, que
desvalorizam o médico a cada
certame e, evidentemente, os
mais preparados e dedicados
irão procurar outro local para
trabalhar”.
A proposição foi aprovada por
unanimidade no dia 26/09.
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Câmara recebe resposta da Defesa Civil
estadual sobre situação de moradores em
área de risco no Bairro Santa Bernadete
No mês de junho deste ano, o
vereador Carlos Rufato (PSDB)
solicitou através do
Requerimento nº 110/11,
aprovado por unanimidade, o
envio de correspondência à
Defesa Civil do Estado de
Minas Gerais e ao Secretário de
Estado de Governo, Danilo de
Castro, para que intercedessem
no município visando sanar o
problema ocasionado pelo
desmoronamento de um
barranco no Bairro Santa
Bernadete.
Um laudo geológicogeotécnico sobre as condições
de estabilidade do barranco foi
encaminhado à Câmara no dia
04/07 pelo engenheiro civil e
geotécnico Professor Enivaldo
Minette, da Universidade

Federal de Viçosa, que vistoriou
o local em 30/06.
A visita técnica comprovou a
existência de trincas e
rachaduras nas edificações
próximas ao barranco, ao longo
de toda a sua extensão.
O engenheiro recomendou a
remoção das edificações que
estão muito próximas à crista do
barranco, reduzindo o peso
atuante sobre ele e permitindo a
execução de intervenções para a
estabilização e/ou contenção do
talude. Uma cópia desse laudo
também foi enviada ao
Secretário de Estado de
Governo, Danilo de Castro.
Em resposta, a Coordenadoria
Estadual de Defesa Civil
(Cedec) encaminhou ofício
recebido pelos vereadores

durante a reunião ordinária do
dia 26/09. A Cedec informou ter
entrado em contato com a
Coordenadoria Municipal de
Defesa Civil de Ubá e que esta
esclareceu já estar adotando as
medidas preventivas e
estruturais que possam
minimizar os efeitos danosos às
famílias instaladas na área de
risco em questão.
O Coordenador Municipal,
Aldeir Augusto Ferraz,
confirmou à Cedec que das
quatro famílias instaladas no
local onde há risco de
desmoronamento do maciço,
uma foi retirada e conduzida
para casa de parentes em outro
bairro da cidade. Uma segunda
família, que não possuía
condições de arcar com os

custos da mudança foi removida
e está recebendo o benefício do
“Bolsa Moradia” pela
Administração Municipal.
Outra família que morava de
aluguel no local, deixou a casa
por meios próprios e se instalou
num bairro seguro do
município.
A quarta e última família,
segundo a Coordenadoria
Municipal, está resistente em
deixar a área de risco, mas a
Prefeitura já está negociando
sua saída do local com
segurança.
A Cedec ressaltou que as
moradias desocupadas estão
sendo demolidas pela
Prefeitura, evitando-se assim
que outras pessoas ocupem o
local, já interditado pelo

Executivo Municipal. Por fim,
destacou que continua em
contato com o Coordenador
Municipal Aldeir Ferraz para
monitorar as ações da Defesa
Civil local e disponibilizar
apoio técnico e/ou material, se
necessário for.

O autor da solicitação,
vereador Carlos Rufato

Legislativo de Ubá intervém j unto ao Governo
Estadual em benefício dos professores
O Legislativo Ubaense enviou
correspondência ao Governador
do Estado de Minas Gerais,
Professor Antônio Anastasia, e à
Assembleia Legislativa
mineira, solicitando
modificação no texto do Projeto
de Lei nº 2.355/2011, que
“Dispõe sobre aperfeiçoamento
na política remuneratória por
subsídio das carreiras do Grupo
de Atividades da Educação
Básica e das carreiras do pessoal
civil da Polícia Militar e dá
outras providências”.
Segundo a Representação nº
69/11, de autoria de todos os
vereadores, aprovada em 20/09,
a modificação foi apresentada
por solicitação dos profissionais
da rede de ensino estadual de
Ubá. Eles informaram aos
vereadores que “aceitam a
proporcionalidade, desde que
sejam respeitadas as propostas
constantes do plano de Carreira
dos Professores do Estado de
Minas, em vigor desde 2004”
Os edis ubaenses solicitaram,
ainda, o apoio à proposta dos
professores pelas Câmaras
Municipais da região.
Sobre o Projeto de Lei
2.355/2011
De autoria do Governador do
Estado, o Projeto de Lei nº
2.355/2011 foi publicado no dia
07/09 e distribuído às
Comissões de Constituição e
Justiça, de Administração

A Representação foi aprovada durante a reunião ordinária do dia 20/09

Pública e de Fiscalização
Financeira e Orçamentária da
Assembleia Legislativa de
Minas Gerais – ALMG. A
Comissão de Constituição e
Justiça concluiu pela
j u r i d i c i d a d e ,
constitucionalidade e
legalidade da proposição com
duas Emendas que apresentou.
De acordo com o Relatório da
Comissão, a proposta prevê a
revisão do posicionamento do
servidor que ocupe cargo de
provimento efetivo das
carreiras de que tratam os
incisos I e II do art. 1º da Lei nº
18.975, de 29/6/2010,
conhecida como Lei do
Subsídio, e que, na data de
publicação da lei, estiver

posicionado em tabela
correspondente ao regime de
subsídio, conforme o tempo de
efetivo exercício no cargo de
provimento efetivo na data de
publicação da lei, podendo o novo
posicionamento ser
implementado em etapas, no
período de 1º/01/2012 a
1º/01/2015.
A medida em questão estende-se
ao servidor efetivado nos termos
do art. 7º da Lei Complementar nº
100, de 5/11/2007, e o servidor
que passou para a inatividade em
cargo das carreiras de que tratam
os incisos I e II da Lei nº 18.975,
de 2010, com direito à paridade e
que estejam posicionados em
tabela correspondente ao regime
do subsídio.

O projeto reajusta em 5%, a
partir de 1º/04/2012, os valores
dos subsídios constantes nas
tabelas das carreiras a que se
refere o Anexo I da citada Lei nº
18.975. As tabelas de subsídio
dos cargos de provimento em
comissão de Diretor de Escola e
de Diretor de Escola do Colégio
Tiradentes da Polícia Militar e
do cargo de provimento em
comissão de Secretário de
Escola passam a vigorar, a
partir de 1º/1/2012, na forma
dos anexos I e II do projeto.
O projeto promove ainda
alterações pontuais na Lei nº
18.975, de 2010, conhecida
como Lei do Subsídio da
Educação, na Lei nº 15.293, de
2004 (Plano de Carreira).
Conforme o art. 11 do projeto
em análise, o servidor que fez a
opção de retornar para o regime
remuneratório anterior à Lei nº
18.975, de 2010, nos termos do
art. 5º da referida lei, e que
retornar ao regime do subsídio
até 31/10/2011 será
reposicionado na tabela do
subsídio conforme os critérios
definidos para o
posicionamento de 1º/01/2011,
previstos no art. 4º da Lei nº
18.975, de 2010. Aplica-se a
esse servidor a revisão de
posicionamento prevista no art.
1º do projeto.
O Relatório da Comissão de
Deputados destaca também que

tanto o subsídio quanto o
vencimento básico do servidor
ocupante dos cargos das
carreiras de que tratam os
incisos I e II do art. 1º da Lei nº
15.293, de 2004, e os incisos X
e XI do art. 1º da Lei nº 15.301,
de 2004, não poderão ser
inferiores ao piso salarial
profissional nacional a que se
refere a Lei Federal nº 11.738,
de 16/7/2008, observada a
proporcionalidade em relação à
carga horária de trabalho. É o
que dispõem os artigos 12 e 13
do projeto.
O projeto estabelece, ainda,
que o servidor posicionado no
regime do subsídio em
decorrência do disposto no § 3º
do art. 5º da Lei nº 18.975
poderá optar pelo retorno ao
regime anterior no prazo de
trinta dias a contar da data de
publicação da lei, implicando a
ausência de manifestação do
servidor nesse prazo a
decadência do direito de opção
pelo regime remuneratório
anterior.
O servidor que quiser retornar
ao regime anterior poderá
requerer seu retorno ao regime
de subsídio nos termos do art.
6º da Lei nº 18.975.
A matéria encontra-se em
discussão e tramitação entre os
deputados na Assembleia
Legislativa do Estado de Minas
Gerais.
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Siga Saúde
No dia 26/09, o vereador Dr.
Valadão (PTB) apresentou a
I n d i c a ç ã o n º 2 3 2 / 11 ,
sugerindo à Prefeitura que,
junto com a Secretaria
Municipal de Saúde (SMS),
introduza na área de saúde
uma rede informatizada
interligando a SMS,
Policlínica Regional e as
Unidades Básicas de Saúde.
O vereador explicou que
este sistema já é utilizado
em outros municípios,
como em Juiz de Fora,
sendo conhecido como
SIGA SAÚDE. Ele
armazena todos os dados e
os prontuários dos
pacientes, além de registrar
as consultas marcadas. “É
prático, econômico e
importante tanto para os
pacientes quanto para os
médicos”, concluiu Dr.
Valadão. A proposição foi
aprovada por unanimidade.

Câmara divulga demonstrativos de receitas e
despesas de j ulho e agosto de 2011
Foto: Mário César

N otas

(aguardando contabilidade)

Limpeza urbana
No dia 20/09 duas
proposições relativas à
limpeza urbana no Bairro
Schiavon foram
apresentadas pelo vereador
José Roberto Reis
Filgueiras (PT),
direcionadas ao Prefeito. A
Indicação nº 218/11 pede a
retirada de terra e entulho
que, segundo o vereador, se
encontram amontoados na
Rua José Durigueto, por
estarem causando
transtornos aos moradores e
transeuntes da região. Já na
Indicação nº 219/11, o
vereador solicitou a limpeza
de todos os bueiros da Rua
Amadeu José Schiavon, a
pedido dos moradores.
Já os vereadores Jorge
Gervásio (PV) e Dalmo
Coelho (PT) solicitaram ao
Poder Executivo a
colocação de contêineres de
lixo em dois pontos da
cidade. Jorge, na Indicação
228/11, de 26/09, pediu que
tais utensílios sejam
colocados no Bairro
Mangueira Rural, “tendo
em vista a enorme
quantidade de lixo que se
encontra nas ruas”,
reclamou o vereador. Por
sua vez, Dalmo pediu no dia
20/09, na Indicação nº
216/11, a colocação de
contêineres de lixo na Rua
Goiás, Bairro Chiquito
Gazolla, local onde não há
nenhum deles.
As proposições foram
aprovadas por unanimidade.

Escala de Plantão - Farmácias e Drogarias de Ubá
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Vereador pede proibição do tráfego de
veículos pesados no centro da cidade
O vereador Vinícius Samôr
(PT) reiterou em 26/09 uma
solicitação de sua autoria, feita
ao Poder Executivo no início
deste ano. Trata-se de um
pedido para que o Prefeito
encaminhe à Câmara um
Projeto de Lei com o intuito de
proibir o tráfego de caminhões
pesados na região central de
Ubá.
Vinícius explicou que são
diversos os transtornos e
prejuízos causados pelo intenso

movimento de caminhões
pesados no centro da cidade.
Além de causar lentidão no
trânsito, tais veículos
deterioram o asfalto e os
passeios. Muitos moradores
reclamam de danos nas
estruturas de casas e prédios,
provocados pelo peso excessivo
das cargas. Comerciantes
também reclamam de danos nas
placas das lojas, fios de energia
arrebentados e até mesmo
acidentes de trânsito.

Além da proibição, o vereador
sugere que o Projeto contemple
a regulamentação do
mencionado tráfego, como
horários e multas para os que
desrespeitarem a Lei. Vinícius
citou o exemplo bem sucedido
da cidade de Viçosa, onde
vigora uma Lei que fixa das 8
horas da noite às 6 horas da
manhã a possibilidade de
tráfego de veículos pesados
pelo Centro da cidade, e prevê
multas aos infratores.

O Requerimento nº 186/11 foi
aprovado por unanimidade.

O autor da proposta, vereador Vinícius Samôr

Vereadores solicitam pavimentação
de várias ruas da cidade
Durante as reuniões ordinárias
dos dias 20 e 26 de setembro
foi solicitada ao Poder
Executivo a pavimentação de
mais de dez ruas de Ubá.

Rufato também pediu o
asfaltamento da Rua Valdir
Pierandrei Fazolla, do Bairro
Altair Rocha, reiterando
novamente indicação de sua
autoria, apresentada em 2010.

Paulino Carioca, a pedido dos
moradores.

Também na reunião do dia
26/09, foi apresentada a
Indicação nº 229/11, cujo
autor é o vereador Jorge
Gervásio (PV) (4), solicitando
o calçamento da Rua Wilson
Campos, no Bairro Mangueira
Rural, a pedido dos
moradores.

3
1
No Requerimento nº 177/11 o
vereador Carlos Rufato
(PSDB) (1) reiterou indicação
de sua autoria e parte de uma
indicação do vereador Luiz
Aberto Gravina (PMDB),
ambas datadas de 2009. O edil
solicitou o asfaltamento de
oito ruas no Bairro Industrial
(Coparma). São elas: Rua
Margarida Tereza de Abreu,
Rua Nicolau Papa, Rua
Orlando Teixeira, Rua São
Pedro, Rua Eltides Meiva
Campomizzi, Rua André
Baffa, Rua Nilton dos Santos e
Rua Maestro João Ernesto.
Na mesma data, através do
Requerimento nº 176/11,

2
O vereador Pastor Darci (PSC)
(2) pediu o calçamento de duas
ruas. Em 20/09, na Indicação
nº 215/11, ele pediu que seja
complementado o calçamento
da parte alta da Rua Maria
Burato Migliorini, no Bairro
São Rafael (aproximadamente
300 metros), para facilitar o
tráfego no local que se
encontra precário devido à
falta do calçamento.
Pastor Darci solicitou
também, pela Indicação nº
226/11, de 26/09, o
calçamento da Rua José

Em 26/09, o asfaltamento do
trecho que liga o Bairro Pires
da Luz ao Distrito de Miragaia
foi solicitado pelo vereador
Dalmo Coelho (PT) (3),
através do Requerimento nº
181/11, que reiterou outras
duas proposições
apresentadas em 2009, uma de
mesma autoria e a segunda de
autoria do vereador Luiz
Alberto Gravina (PMDB).

4

5
Além das pavimentações,
outra obra em via pública
esteve entre os pedidos dos
vereadores. A construção de
meio-fio no trecho da Rua
Marechal Floriano que liga os
bairros Palmeiras e Vila Casal
foi solicitada pelo vereador
José Roberto Reis Filgueiras
(PT) (5), na Indicação nº
220/11, de 20/09.
Todas as proposições foram
aprovadas por unanimidade.

N otas
Secretaria
de Trânsito
O vereador Dr. Valadão
solicitou ao Poder Executivo
que seja criada a Secretaria
Municipal de Trânsito. Ele
explicou que um dos maiores
problemas das cidades médias e
grandes é o trânsito, não só no
Centro como também na
periferia, e que o aumento
crescente no número de
veículos, principalmente carros
e motos em vias relativamente
estritas e mal planejadas
transformam o dia a dia do
cidadão em verdadeiro caos,
quando não em risco.
E concluiu dizendo que a
S e c r e t a r i a s e r i a
autossustentável, podendo
realizar a fiscalização efetiva
que não é realizada até o
momento por outros órgãos. A
Indicação nº 222/11 foi
aprovada por unanimidade em
20/09.

Faixa de pedestres
Durante a reunião ordinária de
20/09, o vereador Paulo César
Raymundo (DEM), através da
Indicação nº 223/11, solicitou a
pintura de uma faixa para
travessia de pedestres na Praça
Francisco Parma, em frente à
Escola Municipal Governador
Ozanan Coelho, no Bairro
Industrial (Coparma), visando
facilitar a passagem dos alunos e
pais, frequentadores do
estabelecimento de ensino.
Já o vereador Luiz Alberto
Gravina (PMDB) pediu, nas
Indicações nº 230/11 e 231/11,
respectivamente, a construção
de passarelas em elevação para
travessia de pedestres em duas
ruas do Centro cidade: uma na
Rua Cel. Carlos Brandão,
próximo a uma drogaria situada
no local; a outra na Rua José
Campomizzi, perto do número
138.
Todas as proposições foram
aprovadas por unanimidade.

Poda de árvores
que atrapalham
o trânsito

j ornal ismo@camarauba. mg. gov. br

O vereador José Roberto Reis
Filgueiras (PT) pediu em 20/09
que a Prefeitura determine ao
setor competente a poda de
todas as árvores da Rua João
Schiavon, no Bairro Schiavon,
pois elas estão atrapalhando o
trânsito dos ônibus e caminhões
de entrega de mercadorias. A
Indicação nº 217/11 foi
aprovada por unanimidade.
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Proposições
Proposições da reunião do dia
05/09/2011
Vereador Carlos da Silva Rufato
R e p r e s e n t a ç ã o 0 6 2 / 11 , a o
Engenheiro Chefe do DER/MG em
Ubá, solicitando redutores de
velocidade na Rodovia
Ubá/Guidoval, do trevo
Ubá/Guidoval/Rodeiro, até as
proximidades do Campo do Santo
Antônio.
Vereador Darci Pires da Silva –
Pastor Darci
Indicação 192/11, ao Prefeito,
solicitando sinalização na
bifurcação existente após a Rua
Elias Laud, Bairro Ponte Preta;
Indicação 195/11, ao Prefeito,
solicitando a construção de um
quebra-molas nas proximidades do
número 228 da Rua Mauri Martins
de Oliveira, Bairro Santa Bernadete;
Indicação 196/11, ao Prefeito,
solicitando interceder junto à
ENERGISA no intuito de colocar
três luminárias nos postes existentes
da Praça Getúlio Vargas, nas
proximidades do Bar do Moreira,
bem como solicita a poda das árvores
do referido logradouro;
Moção de Congratulações e
Aplausos 062/11, à jovem Rafaela
Andrade de Araújo, por sua
formatura no Curso de Química pela
UFJF.
Vereador Dalmo José Coelho –
Dalmo Cabeleireiro
Indicação 197/11, ao Prefeito,
solicitando a construção de quebramolas em toda extensão do Distrito
de Ubari;
Indicação 198/11, ao Prefeito,
solicitando a construção de dois
poços artesianos, sendo um no
Distrito de Ubari e outro no Distrito
de Diamante;
Requerimento 163/11, à Empresa
OI/TELEMAR, solicitando a
realização de reparos nas linhas de
telefones fixos no Distrito de Ubari e
n o s Te l e f o n e s P ú b l i c o s d o
município, reiterando a
representação 021/11 de mesma
autoria;
Moção de Congratulações e
Aplausos 063/11, aos Professores da
Escola Estadual Barão do Rio
Branco, do Distrito de Ubari, pelo
brilhante trabalho desenvolvido
junto àquela unidade escolar;
Moção de Congratulações e
Aplausos 064/11, à dupla musical
Célio e Marcos, pelo grande sucesso
que faz em nossa cidade e região.
Ve r e a d o r J o r g e C u s t ó d i o
Gervásio – Jorge da Kombi
Indicação 199/11, ao Prefeito,
agradecendo-lhe pelo asfaltamento
da Rua Miguel Candian e,
solicitando dois quebra-molas para a
mesma;
Indicação 200/11, ao Prefeito e ao
Secretário Municipal de Saúde,
indicando-lhes a necessidade de
promover a transferência ou até
mesmo, a compra de veículos para
uso exclusivo dos PSF (s);
Requerimento 164/11, ao Prefeito e
ao Secretário Municipal de Saúde,
solicitando a contratação de mais
médicos para atenderem nos postos
de saúde do município;
Requerimento 165/11, à Mesa
Diretora, solicitando autonomia à
Diretora Geral do Legislativo, para
tomar decisões ante a utilização do
carro oficial da Câmara Municipal
de Ubá, a serviço, pelos Vereadores;
(Rejeitado por 6 votos contra 3).
Vereador Luiz Alberto Gravina
Requerimento 167/11, ao Prefeito,

solicitando o prolongamento do
calçamento da Rua Gracinda Lopes
Vilela, Bairro Cristo Redentor,
reiterando a Indicação 427/09 de
mesma autoria.
Vereador Mauricio Valadão
Reimão de Melo – Doutor Valadão
Indicação 201/11, ao Prefeito,
sugerindo melhorias ante a coleta de
lixo no município de Ubá;
Indicação 202/11, ao Prefeito,
solicitando medicas extremas para a
prevenção da dengue no município.
Vereador Paulo César Raymundo
Representação 063/11, ao Ministério
Público, Justiça do Trabalho em Ubá
e Ministério Público do Trabalho em
JF, denunciando o não pagamento de
verbas trabalhistas pela empresa
D&L, aos funcionados terceirizados
em toda a rede municipal, conforme
relato de trabalhadores.
Vereadora Rosângela Alfenas
Moção de Congratulações e
Aplausos 066/11, pelos 170 anos da
Paróquia de São Januário, a serem
comemorados amanhã, 06 de
setembro.
Proposição Englobada –
Vereadores Carlos da Silva Rufato
e Rosângela Alfenas.
Moção de Pesar 065/11, pelo
falecimento da Senhora Elzira
Teixeira Guimarães, ocorrido
recentemente.
Proposições da reunião do dia
12/09/2011
Vereador Carlos da Silva Rufato
Indicação 203/11, ao Prefeito e ao
Secretário Municipal de Saúde,
indicando-lhes a necessidade de
promover novamente a contratação
do Dr. Wellington Furtado Saraiva,
para o atendimento na rede
municipal de saúde;
Indicação 204/11, ao Prefeito e ao
Secretário Municipal de Saúde,
solicitando estudos que visem
aumentar o número de
fisioterapeutas nas clínicas
particulares conveniadas com a
Prefeitura Municipal e nos Postos de
Saúde do município;
Indicação 205/11, ao Secretário
Municipal de Saúde, indicando-lhe a
necessidade de aumentar a
quantidade de marcação de
atendimentos na rede pública de
saúde, para que as mesmas sejam
realizadas em espaços menores e de
forma contínua;
Indicação 206/11, ao Prefeito,
solicitando a construção de dois
quebra-molas na Rua Elza Antônio
Laud, Bairro Ponte Preta, a pedido
dos moradores.
Vereador Dalmo José Coelho –
Dalmo Cabeleireiro
Indicação 207/11, ao Prefeito,
solicitando o asfaltamento de todas
as Ruas do Bairro Cibraci, a pedido
dos moradores;
Requerimento 168/11, ao Prefeito,
s o licitan d o as f altamen to o u
calçamento de todas as ruas do
Bairro Santa Rosa, sentido ao
Distrito de Ubari, reiterando o
Requerimento 118/09 de mesma
autoria, bem como o Requerimento
002/09 de autoria do Vereador Luiz
Alberto Gravina.
Vereador Darci Pires da Silva –
Pastor Darci
Indicação 208/11, ao Prefeito,
solicitando recapeamento asfáltico
da Rua Geraldo Campos, bem como
a recuperação do Muro de Arrimo do
mesmo logradouro, próximo ao
antigo comércio do Senhor Natalino;
Indicação 209/11, ao prefeito,
solicitando a construção de um
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quebra-molas em frente ao número
239 da Rua José Lourenço da Silva,
Bairro Agroceres, a pedido dos
moradores;
Requerimento 169/11, ao Prefeito,
solicitando a construção de novas
redes de captação de águas pluviais e
asfaltamento na Rua Duarte Cancela
da COHAB, reiterando parcialmente
a Indicação 124/11 de autoria do
Vereador Paulo César Raymundo;
Ve r e a d o r J o r g e C u s t ó d i o
Gervásio – Jorge da Kombi
Indicação 210/11, ao Prefeito,
solicitando estudos que visem alterar
o trânsito do Bairro Pires da Luz, nos
locais de maior movimento,
passando as ruas a se tornarem de
“mão única”;
Indicação 211/11, ao Prefeito,
solicitando a construção de redes de
captação de águas pluviais em todas
as Ruas do Bairro Pires da Luz, a
pedido dos moradores;
Indicação 212/11, ao Prefeito,
solicitando que dê continuidade à
Rua Francisco Araújo, do Bairro
Pires da Luz, que até então,
encontra-se sem saída;
Requerimento 170/11, ao Prefeito,
solicitando seja colocado o “Brasão
de Armas de Ubá”, em todos os
carros oficiais da administração
pública municipal;
Requerimento 172/11, ao Prefeito,
solicitando a doação de um terreno
para a construção de uma igreja para
a Comunidade Nossa Senhora
Aparecida, do Bairro Pires da Luz,
atendendo a um abaixo-assinado de
mais de 550 assinaturas. (Rejeitado
por 6 votos contra 3)
Vereador José Roberto Reis
Filgueiras – Zé Roberto do Móveis
Bettio
Representação 064/11, à Secretária
de Estado de Educação, sugerindo
estudos que viabilizem o
fornecimento de bolsas de estudo
para os estudantes de medicina que
optarem em se especializar em
pediatria, na rede pública estadual.
Vereador Luiz Alberto Gravina
Moção de Pesar 067/11, pelo
falecimento do Senhor Acyr
Gonçalves, ocorrido recentemente.
Vereador Mauricio Valadão
Reimão de Melo – Doutor Valadão
Indicação 213/11, ao Prefeito,
sugerindo a instalação no município,
do Programa “Remédio em Casa”,
através da Secretaria Municipal de
Saúde;
Representação 065/11, ao Secretário
Municipal de Educação,
convidando-o a comparecer à
Câmara para falar sobre
irregularidades no Pregão Presencial
120.
Projeto de Lei 053/11, que “Dispõe
sobre a concessão do Título de
Cidadania Honorária de Ubá, ao Dr.
Amaury Teixeira Machado”.
Vereador Paulo César Raymundo
Requerimento 173/11, ao
Comandante do 21º BPMMG,
solicitando a instalação de Postos
Policiais junto aos Bairros São João,
São Domingos, Vila Casal e Pires da
Luz, reiterando a Representação
047/11 de mesma autoria;
Requerimento 171/11, ao Prefeito e
ao Secretário Municipal de Saúde,
solicitando urgentemente, a
contratação de médicos
especializados para o atendimento
na Policlínica Regional de Saúde,
reiterando o Requerimento 069/10
de mesma autoria.
Vereadora Rosângela Alfenas
Moção de Pesar 68/11, pelo
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Falecimento do Senhor Hélio
Teixeira, ocorrido recentemente;
Projeto de Lei 054/11, que “Dispõe
sobre a concessão da Comenda Ary
Barroso ao Desembargador José
Altivo Brandão Teixeira”.
Vereador Vinícius Samôr de
Lacerda
Requerimento 174/11, ao Prefeito,
solicitando a revitalização da
Travessa Frei Pedro, Centro;
Requerimento 175/11, ao Prefeito,
solicitando a recuperação e
instalação de brinquedos infantis
(parquinho) na Praça Getúlio
Vargas, Centro.
Proposição Englobada.
Moção de Pesar 069/11, pelo
falecimento da Senhora Maria de
Lourdes Campos, ocorrido no
último dia 08 de setembro.
Proposições da reunião do dia
20/09/2011
Vereador Carlos da Silva Rufato
Indicação 214/11, ao Prefeito,
solicitando a construção de um
quebra-molas em frente ao número
237 da Rua Maria Monis, Bairro
Olaria;
Requerimento 176/11, ao Prefeito,
solicitando asfaltamento da Rua
Valdir Pierandrey Fazolla, Bairro
Altair Rocha, reiterando a Indicação
117/10 de mesma autoria;
Requerimento 177/11, ao Prefeito,
solicitando asfaltamento das ruas
Margarida Tereza de Abreu, Nicolau
Papa, Orlando Teixeira, São Pedro,
Eltides Meiva Campomizi, André
Baffa, Nilton dos Santos e Maestro
João Ernesto do Bairro Industrial
(Coparma);
Representação 066/11, ao Gerente
d e O p e r a ç õ e s d a E n e rg i s a ,
solicitando distanciadores elétricos
entre a rede de iluminação e a
residência do Senhor Cosme
Quintão Soares, no Córrego 1,
Bairro Santana.
Vereador Dalmo José Coelho –
Dalmo Cabeleireiro
Indicação 216/11, ao Prefeito,
solicitando containers de lixo, e a
construção de um quebra-molas em
frente ao número 85, da Rua Goiás,
Bairro Chiquito Gazolla.
Vereador Darci Pires da Silva –
Pastor Darci
Indicação 215/11, ao Prefeito,
solicitando a complementação do
calçamento da Rua Maria Burato
Migliorini, Bairro São Rafael, de
aproximadamente 300 metros.
Ve r e a d o r J o r g e C u s t ó d i o
Gervásio – Jorge da Kombi
Requerimento 179/11, ao Secretário
de Administração e ao Procurador
Geral da Prefeitura, convidando-os a
comparecerem à Câmara prestar
esclarecimentos ante as
irregularidades das obrigações
Trabalhistas da Empresa D&L,
concessionária de serviço público
municipal;
Requerimento 180/11, ao Prefeito,
solicitando o envio de uma tabela
detalhada com nomes, cargos e
salários de todos os servidores
públicos municipais do Executivo, a
pedido da Associação dos
Servidores Públicos do Município
de Ubá.
Vereador José Roberto Reis
Filgueiras – Zé Roberto do Móveis
Bettio
Indicação 217/11, ao Prefeito,
solicitando a poda das árvores da
Rua João Schiavon, Bairro
Schiavon;
Indicação 218/11, ao Secretário de
Obras, indicando-lhe a necessidade
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de promover a retirada do entulho
amontoado na Rua José Duriguetto,
Bairro Schiavon;
Indicação 219/11, ao Prefeito,
solicitando a limpeza dos bueiros da
Rua Amadeu José Schiavon, Bairro
Schiavon, a pedido dos moradores;
Indicação 220/11, ao Prefeito,
solicitando a construção de um
meio-fio públicos no trecho da Rua
Marechal Floriano que liga os
Bairros Palmeiras e Vila Casal, de
aproximadamente 30 metros;
Indicação 221/11, ao Prefeito,
solicitando uma placa de
identificação, na Rua São Marco,
São Domingos;
R e p r e s e n t a ç ã o 0 6 7 / 11 , a o
Comandante do 21º BPMMG,
solicitando que viaturas da Polícia
Militar promovam periodicamente,
rondas na parte alta do Bairro
Schiavon.
Vereador Mauricio Valadão
Reimão de Melo – Doutor Valadão
Indicação 222/11, ao Prefeito,
solicitando a criação da Secretaria
Municipal de Trânsito;
Representação 068/11, ao Secretário
Municipal de Educação,
Superintendente da 38ª
Superintendência de Ensino e
Diretores das Escolas Particulares
do Município, sugerindo a análise do
Resultado do Exame 2010 do
ENEM.
Vereador Paulo César Raymundo
Indicação 223/11, ao Prefeito,
Conselho Municipal de Trânsito e
Secretário Municipal de Obras,
indicando-lhes a necessidade de
regularizar os Pontos de ônibus e
construir quebra-molas na Rua
Vereador Benedito Augusto Vieira,
Bairro Vila Casal, após a praça;
Indicação 224/11, ao Prefeito,
solicitando o envio à Câmara de um
Projeto de Lei, concedendo auxílio à
Liga Atlética Ubaense, para ajudar
nos custos do Campeonato Rural de
Ubá/2012;
Requerimento 182/11, ao Prefeito e
ao Comandante do 21º BPMMG,
convidando-os a comparecerem à
Câmara debater assuntos
relacionados à Segurança Pública no
Município.
Vereadora Rosângela Alfenas
Moção de Pesar 071/11, pelo
falecimento da Senhora Maria José
Caiaffa Soares.
Proposições Englobadas
Vereador Carlos Rufato e
Vereadora Rosângela Alfenas
Requerimento 183/11, ao Prefeito,
solicitando a construção de uma
Creche junto ao Bairro Residencial
Pires da Luz, reiterando a Indicação
093/09 de autoria do Vereador
Dalmo José Coelho.
Todos os Vereadores
Representação 069/11 ao
Governador do Estado de Minas
Gerais e ao Presidente da
Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais, solicitando a
modificação do texto do Projeto de
Lei 2.355/2011, que “dispõe sobre
aperfeiçoamento na política
remuneratória por subsídio das
carreiras do Grupo de Atividades da
Educação Básica e das carreiras do
pessoal civil da Polícia Militar e dá
outras providências”;
Moção de Congratulações e
Aplausos 070/11, à Defensora
Pública Geral do Estado de Minas
Gerais e ao Presidente da Associação
dos Defensores Públicos de Minas
Gerais pelo trabalho desenvolvido
na defensoria pública mineira.
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30 de setembro de 2011

Atas
Resumo da Ata nº 109, da Sessão
Ordinária da Câmara Municipal de
Ubá, realizada no dia 05 de setembro
de 2011. Presentes todos os Senhores
Vereadores. Aprovação da Ata de nº
108 da sessão anterior. Em seguida
leitura do Protocolo: leitura das
correspondências recebidas. Passa-se à
leitura de proposições dos Srs.
Vereadores: Vereador Carlos da Silva
Rufato: 1) Representação 062/11, ao
Engenheiro Chefe do DER/MG em
Ubá, solicitando redutores de
velocidade na Rodovia Ubá/Guidoval,
do trevo Ubá/Guidoval/Rodeiro, até as
proximidades do Campo do Santo
Antônio. Vereador Darci Pires da Silva:
1) Indicação 192/11, ao Prefeito,
solicitando sinalização na bifurcação
existente após a Rua Elias Laud, Bairro
Ponte Preta; 2) Indicação 195/11, ao
Prefeito, solicitando a construção de um
quebra-molas nas proximidades do
número 228 da Rua Mauri Martins de
Oliveira, Bairro Santa Bernadete; 3)
Indicação 196/11, ao Prefeito,
solicitando interceder junto à
ENERGISA no intuito de colocar três
luminárias nos postes existentes da
Praça Getúlio Vargas, nas proximidades
do Bar do Moreira, bem como solicita a
poda das árvores do referido
logradouro; 4) Moção de
Congratulações e Aplausos 062/11, à
jovem Rafaela Andrade de Araújo, por
sua formatura no Curso de Química pela
UFJF. Vereador Dalmo José Coelho: 1)
Indicação 197/11, ao Prefeito,
solicitando a construção de quebramolas em toda extensão do Distrito de
Ubari; 2) Indicação 198/11, ao Prefeito,
solicitando a construção de dois poços
artesianos, sendo um no Distrito de
Ubari e outro no Distrito de Diamante;
3) Requerimento 163/11, à Empresa
OI/TELEMAR, solicitando a realização
de reparos nas linhas de telefones fixos
no Distrito de Ubari e nos Telefones
Públicos do município, reiterando a
representação 021/11; 4) Moção de
Congratulações e Aplausos 063/11, aos
Professores da Escola Estadual Barão
do Rio Branco, do Distrito de Ubari,
pelo brilhante trabalho desenvolvido
junto àquela unidade escolar; 5) Moção
de Congratulações e Aplausos 064/11, à
dupla musical Célio e Marcos, pelo
grande sucesso que faz em nossa cidade
e região. Vereador Jorge Custódio
Gervásio: 1) Indicação 199/11, ao
Prefeito, agradecendo-lhe pelo
asfaltamento da Rua Miguel Candian e,
solicitando dois quebra-molas para a
mesma; 2) Indicação 200/11, ao Prefeito
e ao Secretário Municipal de Saúde,
indicando-lhes a necessidade de
promover a transferência ou até mesmo,
a compra de veículos para uso exclusivo
dos PSF (s); 3) Requerimento 164/11, ao
Prefeito e ao Secretário Municipal de
Saúde, solicitando a contratação de mais
médicos para atenderem nos postos de
saúde do município; 4) Requerimento
165/11, à Mesa Diretora, solicitando
autonomia à Diretora Geral do
Legislativo, para tomar decisões ante a
utilização do carro oficial da Câmara
Municipal de Ubá, a serviço, pelos
Vereadores; 5) Requerimento 166/11, ao
Prefeito, solicitando a doação pela
Prefeitura, de um terreno para a
Construção de um Salão Comunitário
para a Comunidade Nossa Senhora
Aparecida, do Bairro Pires da Luz.
Vereador Luiz Alberto Gravina: 1)
Requerimento 167/11, ao Prefeito,
solicitando o prolongamento do
calçamento da Rua Gracinda Lopes
Vilela, Bairro Cristo Redentor,
reiterando a Indicação 427/09. Vereador
Mauricio Valadão Reimão de Melo: 1)
Indicação 201/11, ao Prefeito,
sugerindo melhorias ante a coleta de
lixo no município de Ubá; 2) Indicação
202/11, ao Prefeito, solicitando medicas
extremas para a prevenção da dengue no
município. Vereador Paulo César
Raymundo: 1) Representação 063/11,
ao Ministério Público, Justiça do
Trabalho em Ubá e Ministério Público
do Trabalho em JF, denunciando o não

pagamento de verbas trabalhistas pela
empresa D&L, aos funcionados
terceirizados em toda a rede municipal,
conforme relato de trabalhadores.
Vereadora Rosângela Alfenas: 1) Moção
de Congratulações e Aplausos 066/11,
pelos 170 anos da Paróquia de São
Januário, a serem comemorados
amanhã, 06 de setembro. Proposição
Englobada – Vereadores Carlos da Silva
Rufato e Rosângela Alfenas: 1) Moção
de Pesar 065/11, pelo falecimento da
Senhora Elzira Teixeira Guimarães,
ocorrido recentemente. Passa-se à
Ordem do Dia: Discussão e votação
final da seguinte matéria: 1) Projeto de
Lei nº 044/11 que “Autoriza o Poder
Executivo a suplementar a subvenção da
Sociedade Ubaense de Artes e Ofícios, e
contém outras disposições”. O Projeto
de Lei foi aprovado por unanimidade (9
votos). Primeira discussão e votação das
seguintes matérias: 1) Projeto de
Resolução nº 001/11 que “Cria o
Programa Câmara Cidadã no Município
de Ubá”. O Projeto de Lei foi aprovado
por unanimidade (9 votos). O projeto
encontrava-se com vista concedida ao
vereador Jorge Gervásio. A palavra é
concedida a ele que pede que o projeto
seja sobrestado e encaminhado para
parecer do IBAM. A matéria é
sobrestada até a próxima reunião para
ser encaminhada ao IBAM. 2) Projeto de
Decreto Legislativo nº 003/11 que
“Aprova as Contas do Município de
Ubá, referente o exercício de 2008”. O
Projeto de Lei foi aprovado por
unanimidade (9 votos). Com exceção
dos Requerimentos 165/11 (que foi
rejeitado por 6 votos contrário e 3 a
favor) e 166/11 (que foi retirado pelo
autor), as demais as proposições foram
aprovadas por unanimidade (9 votos).
Leitura da ordem do dia da próxima
reunião ordinária. A Srª. Presidente
agradece a presença de todos e declara
encerrada esta sessão.
Resumo da Ata nº 110, da Sessão
Ordinária da Câmara Municipal de
Ubá, realizada no dia 12 de setembro
de 2011. Presentes todos os Senhores
Vereadores. Aprovação da Ata de nº 109
da sessão anterior. Em seguida leitura do
Protocolo: leitura das correspondências
recebidas. Passa-se para a leitura de
pareceres: 1) Leitura do Projeto de Lei
que “revoga as Leis Municipais 1.661,
de 13 de junho de 1985 e 1.731, de 15 de
maio de 1986, que dispõem sobre a
filiação do Município de Ubá na
Associação dos Municípios da
Microrregião da Zona da Mata Norte –
AMMAN.” O Projeto de Lei recebeu
parecer favorável da Comissão de
Legislação, Justiça e Redação Final.
Passa-se à leitura de proposições dos
Srs. Vereadores: Vereador Carlos da
Silva Rufato 1) Indicação 203/11, ao
Prefeito e ao Secretário Municipal de
Saúde, indicando-lhes a necessidade de
promover novamente a contratação do
Dr. Wellington Furtado Saraiva, para o
atendimento na rede municipal de
saúde; 2) Indicação 204/11, ao Prefeito e
ao Secretário Municipal de Saúde,
solicitando estudos que visem aumentar
o número de fisioterapeutas nas clínicas
particulares conveniadas com a
Prefeitura Municipal e nos Postos de
Saúde do município; 3) Indicação
205/11, ao Secretário Municipal de
Saúde, indicando-lhe a necessidade de
aumentar a quantidade de marcação de
atendimentos na rede pública de saúde,
para que as mesmas sejam realizadas em
espaços menores e de forma contínua; 4)
Indicação 206/11, ao Prefeito,
solicitando a construção de dois quebramolas na Rua Elza Antônio Laud, Bairro
Ponte Preta, a pedido dos moradores.
Vereador
Dalmo José Coelho: 1)
Indicação 207/11, ao Prefeito,
solicitando o asfaltamento de todas as
Ruas do Bairro Cibraci, a pedido dos
moradores; 2) Requerimento 168/11, ao
Prefeito, solicitando asfaltamento ou
calçamento de todas as ruas do Bairro
Santa Rosa, sentido ao Distrito de Ubari,
reiterando os Requerimentos 118/09 e
002/09. Vereador Darci Pires da Silva:

1) Indicação 208/11, ao Prefeito,
solicitando recapeamento asfáltico da
Rua Geraldo Campos, bem como a
recuperação do Muro de Arrimo do
mesmo logradouro, próximo ao antigo
comércio do Senhor Natalino; 2)
Indicação 209/11, ao prefeito,
solicitando a construção de um
quebra-molas em frente ao número
239 da Rua José Lourenço da Silva,
Bairro Agroceres, a pedido dos
moradores; 3) Requerimento 169/11,
ao Prefeito, solicitando a construção
de novas redes de captação de águas
pluviais e asfaltamento na Rua Duarte
Cancela da Cohab, reiterando
parcialmente a Indicação 124/11.
Vereador Jorge Custódio Gervásio: 1)
Indicação 210/11, ao Prefeito,
solicitando estudos que visem alterar o
trânsito do Bairro Pires da Luz, nos
locais de maior movimento, passando
as ruas a se tornarem de “mão única”;
2) Indicação 211/11, ao Prefeito,
solicitando a construção de redes de
captação de águas pluviais em todas as
Ruas do Bairro Pires da Luz, a pedido
dos moradores; 3) Indicação 212/11,
ao Prefeito, solicitando que dê
continuidade à Rua Francisco Araújo,
do Bairro Pires da Luz, que até então,
encontra-se sem saída; 4)
Requerimento 170/11, ao Prefeito,
solicitando seja colocado o “Brasão de
Armas de Ubá”, em todos os carros
oficiais da administração pública
municipal; 5) Requerimento 172/11,
ao Prefeito, solicitando a doação de um
terreno para a construção de uma
igreja para a Comunidade Nossa
Senhora Aparecida, do Bairro Pires da
Luz, atendendo a um abaixo-assinado
de mais de 550 assinaturas. Vereador
José Roberto Reis Filgueiras: 1)
Representação 064/11, à Secretária de
Estado de Educação, sugerindo
estudos que viabilizem o fornecimento
de bolsas de estudo para os estudantes
de medicina que optarem em se
especializar em pediatria, na rede
pública estadual. Vereador Luiz
Alberto Gravina: 1) Moção de Pesar
067/11, pelo falecimento do Senhor
Acyr Gonçalves, ocorrido
recentemente. Vereador Mauricio
Valadão Reimão de Melo: 1) Indicação
213/11, ao Prefeito, sugerindo a
instalação no município, do Programa
“Remédio em Casa”, através da
Secretaria Municipal de Saúde; 2)
Representação 065/11, ao Secretário
Municipal de Educação, convidando-o
a comparecer à Câmara para falar
sobre irregularidades no Pregão
Presencial 120. 3) Projeto de Lei
053/11, que “Dispõe sobre a concessão
do Título de Cidadania Honorária de
Ubá, ao Dr. Amaury Teixeira
Machado”. Vereador Paulo César
Raymundo 1) Requerimento 173/11,
ao Comandante do 21º BPMMG,
solicitando a instalação de Postos
Policiais junto aos Bairros São João,
São Domingos, Vila Casal e Pires da
Luz, reiterando a Representação
047/11; 2) Requerimento 171/11, ao
Prefeito e ao Secretário Municipal de
Saúde, solicitando urgentemente, a
contratação de médicos especializados
para o atendimento na Policlínica
Regional de Saúde, reiterando o
Requerimento 069/10. Vereadora
Rosângela Alfenas: 1) Moção de Pesar
68/11, pelo Falecimento do Senhor
Hélio Teixeira, ocorrido recentemente;
2) Projeto de Lei 054/11, que “Dispõe
sobre a concessão da Comenda Ary
Barroso ao Desembargador José
Altivo Brandão Teixeira”. Vereador
Vinícius Samôr de Lacerda: 1)
Requerimento 174/11, ao Prefeito,
solicitando a revitalização da Travessa
Frei Pedro, Centro; 2) Requerimento
175/11, ao Prefeito, solicitando a
recuperação e instalação de
brinquedos infantis (parquinho) na
Praça Getúlio Vargas, Centro.
Proposição Englobada: 1) Moção de
Pesar 069/11, pelo falecimento da
Senhora Maria de Lourdes Campos,
ocorrido no último dia 08 de setembro.

Passa-se a Ordem do Dia: Discussão e
votação final da seguinte matéria: 1)
Projeto de Decreto Legislativo nº 003/11
que “Aprova as Contas do Município de
Ubá, referente o exercício de 2008”. O
Projeto foi aprovado por unanimidade (9
votos). Com exceção do Requerimento
172/ que foi rejeitado por 6 a 3, as demais
as proposições foram aprovadas por
unanimidade (9 votos). Leitura da ordem
do dia da próxima reunião ordinária. A
Srª. Presidente agradece a presença de
todos e declara encerrada esta sessão.
Resumo da Ata nº 111, da Sessão
Ordinária da Câmara Municipal de
Ubá, realizada no dia 20 de setembro
de 2011. Presentes todos os Senhores
Vereadores. Aprovação da Ata de nº 110
da sessão anterior. Em seguida leitura do
Protocolo: leitura das correspondências
recebidas. Passa-se para a leitura de
pareceres: 1) Leitura do Projeto de Lei
que “dispõe sobre a concessão do Título
de Cidadania Honorária de Ubá ao
Doutor José Romão Filho.” 2) Leitura do
Projeto de Lei que “dispõe sobre a
concessão do Título de Cidadania
Honorária de Ubá ao Doutor Guilherme
Guilhermino Júnior.” 3) Leitura do
Projeto de Lei que “dispõe sobre a
concessão do Título de Cidadania
Honorária de Ubá a Professora Neza
Menezes Mariosa.” 4) Leitura do Projeto
de Lei que “dispõe sobre a concessão do
Título de Cidadania Honorária de Ubá
ao Senhor Paulo Lucareli.” 5) Leitura do
Projeto de Lei que “dispõe sobre a
concessão do Título de Cidadania
Honorária de Ubá ao Senhor Antônio
Mendonça Condé.”. 6) Leitura do
Projeto de Lei que “dispõe sobre a
concessão do Título de Cidadania
Honorária de Ubá ao Doutor Amaury
Teixeira Machado.” 7) Leitura do
Projeto de Lei que “dispõe sobre a
concessão da Comenda José Francisco
Parma ao Empresário Paulo Roberto
Paschoalino.” 8) Leitura do Projeto de
Lei que “institui no Município de Ubá o
Serviço de Transporte Individual de
Passageiros e o Serviço de Entrega de
Mercadoria em Motocicletas e dá outras
providências.” Os oito Projetos de Lei
receberam parecer favorável da
Comissão de Legislação, Justiça e
Redação Final. Passa-se à leitura de
proposições dos Srs. Vereadores:
Vereador Carlos da Silva Rufato: 1)
Indicação 214/11, ao Prefeito,
solicitando a construção de um quebramolas em frente ao número 237 da Rua
Maria Monis, Bairro Olaria; 2)
Requerimento 176/11, ao Prefeito,
solicitando asfaltamento da Rua Valdir
Pierandrey Fazolla, Bairro Altair Rocha,
reiterando a Indicação 117/10; 3)
Requerimento 177/11, ao Prefeito,
solicitando asfaltamento das ruas
Margarida Tereza de Abreu, Nicolau
Papa, Orlando Teixeira, São Pedro,
Eltides Meiva Campomizi, André Baffa,
Nilton dos Santos e Maestro João
Ernesto do Bairro Industrial (Coparma);
4) Representação 066/11, ao Gerente de
Operações da Energisa, solicitando
distanciadores elétricos entre a rede de
iluminação e a residência do Senhor
Cosme Quintão Soares, no Córrego 1,
Bairro Santana. Vereador Dalmo José
Coelho: 1) Indicação 216/11, ao
Prefeito, solicitando containers de lixo, e
a construção de um quebra-molas em
frente ao número 85, da Rua Goiás,
Bairro Chiquito Gazolla. Vereador Darci
Pires da Silva: 1) Indicação 215/11, ao
Prefeito, solicitando a complementação
do calçamento da Rua Maria Burato
Migliorini, Bairro São Rafael, de
aproximadamente 300 metros. Vereador
Jorge Custódio Gervásio: 1)
Requerimento 179/11, ao Secretário de
Administração e ao Procurador Geral da
Prefeitura, convidando-os a
comparecerem à Câmara prestar
esclarecimentos ante as irregularidades
das obrigações Trabalhistas da Empresa
D&L, concessionária de serviço público
municipal; 2) Requerimento 180/11, ao
Prefeito, solicitando o envio de uma
tabela detalhada com nomes, cargos e
salários de todos os servidores públicos

municipais do Executivo, a pedido da
Associação dos Servidores Públicos do
Município de Ubá. Vereador José
Roberto Reis Filgueiras: 1) Indicação
217/11, ao Prefeito, solicitando a poda
das árvores da Rua João Schiavon,
Bairro Schiavon; 2) Indicação 218/11,
ao Secretário de Obras, indicando-lhe a
necessidade de promover a retirada do
entulho amontoado na Rua José
Duriguetto, Bairro Schiavon; 3)
Indicação 219/11, ao Prefeito,
solicitando a limpeza dos bueiros da
Rua Amadeu José Schiavon, Bairro
Schiavon, a pedido dos moradores; 4)
Indicação 220/11, ao Prefeito,
solicitando a construção de um meio-fio
públicos no trecho da Rua Marechal
Floriano que liga os Bairros Palmeiras e
Vila Casal, de aproximadamente 30
metros; 5) Indicação 221/11, ao
Prefeito, solicitando uma placa de
identificação, na Rua São Marco, São
Domingos; 6) Representação 067/11, ao
Comandante do 21º BPMMG,
solicitando que viaturas da Polícia
Militar promovam periodicamente,
rondas na parte alta do Bairro Schiavon.
Vereador Mauricio Valadão Reimão de
Melo: 1) Indicação 222/11, ao Prefeito,
solicitando a criação da Secretaria
Municipal de Trânsito; 2)
Representação 068/11, ao Secretário
Municipal de Educação,
Superintendente da 38ª
Superintendência de Ensino e Diretores
das Escolas Particulares do Município,
sugerindo a análise do Resultado do
Exame 2010 do ENEM. Vereador Paulo
César Raymundo: 1) Indicação 223/11,
ao Prefeito, Conselho Municipal de
Trânsito e Secretário Municipal de
Obras, indicando-lhes a necessidade de
regularizar os Pontos de ônibus e
construir quebra-molas na Rua Vereador
Benedito Augusto Vieira, Bairro Vila
Casal, após a praça; 2) Indicação
224/11, ao Prefeito, solicitando o envio
à Câmara de um Projeto de Lei,
concedendo auxílio à Liga Atlética
Ubaense, para ajudar nos custos do
Campeonato Rural de Ubá/2012; 3)
Requerimento 182/11, ao Prefeito e ao
Comandante do 21º BPMMG,
convidando-os a comparecerem à
Câmara debater assuntos relacionados à
Segurança Pública no Município.
Vereadora Rosângela Alfenas: 1) Moção
de Pesar 071/11, pelo falecimento da
Senhora Maria José Caiaffa Soares.
Vereadores Carlos Rufato e Rosângela
Alfenas: 1) Requerimento 183/11, ao
Prefeito, solicitando a construção de
uma Creche junto ao Bairro Residencial
Pires da Luz, reiterando a Indicação
093/09. Todos os Vereadores: 1)
Representação 069/11 ao Governador
do Estado de Minas Gerais e ao
Presidente da Assembléia Legislativa
do Estado de Minas Gerais, solicitando a
modificação do texto do Projeto de Lei
2.355/2011, que “dispõe sobre
aperfeiçoamento na política
remuneratória por subsídio das carreiras
do Grupo de Atividades da Educação
Básica e das carreiras do pessoal civil da
Polícia Militar e dá outras
providências”; 2) Moção de
Congratulações e Aplausos 070/11, à
Defensora Pública Geral do Estado de
Minas Gerais e ao Presidente da
Associação dos Defensores Públicos de
Minas Gerais pelo trabalho
desenvolvido na defensoria pública
mineira. Passa-se a Ordem do Dia:
Primeira Discussão e Votação da
seguinte mátéria: 1) Projeto de Lei nº
052/11 que “Revoga as Leis Municipais
1.661, de 13 de junho de 1985 e 1.731,
de 15 de maio de 1986, q eu dispõem
sobre a filiação do Município de Ubá na
Associação dos Municípios da
Microrregião da Zona da Mata Norte –
AMMAN”. O Projeto de Lei foi
aprovado por unanimidade (9 votos).
Todas as proposições foram aprovadas
por unanimidade (9 votos). Leitura da
ordem do dia da próxima reunião
ordinária. A Srª. Presidente agradece a
presença de todos e declara encerrada
esta sessão.
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