Impresso
Especial
9912180105/2007-DR/MG
Câmara Municipal de Ubá
DEVOLUÇÃO
GARANTIDA

CORREIOS

CORREIOS

Ubá/MG - www.camarauba.mg.gov.br - Ano VI - nº 81 - 15 de abril de 2012
Distribuição Gratuita

Bairro Santa Bernadete causa preocupação nos Vereadores
Com a finalidade de apurar
responsabilidades nas
inundações e estragos
causados pelas chuvas de
janeiro no bairro Santa
Bernadete, o Vereador
Maurício Valadão Reimão
de Melo (PTB) apresentou
dois requerimentos
referentes ao bairro Santa
Bernadete, aprovados por
unanimidade durante a
reunião ordinária do dia
02/04/12.
O requerimento 078/12
solicita a criação de uma
comissão técnica, com
integrantes da Sociedade
dos Engenheiros,
Arquitetos e Agrônomos
de Ubá e região (SEA) e
Conselho Regional de
Engenharia e Arquitetura
(CREA-Ubá). De acordo
com o requerimento, esta
comissão poderia estudar a
necessidade de construir
uma nova rede de captação
de águas pluviais e esgotos
no local.
Uma comissão de Vereadores já esteve no bairro verificando as condições. Em destaque, é possível conferir a situação de uma via pública do bairro
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A necessidade de
implantar o Restaurante
Popular em Ubá: este
foi o tema da indicação
065/12, de autoria do
Vereador Paulo César
Raymundo (DEM), e
aprovada por
unanimidade dos
Vereadores durante a
reunião ordinária que
aconteceu no dia
02/04/12.
“Hoje, com mais de
cem mil habitantes, Ubá
precisa do Restaurante
Popular, pois é
crescente o número de
profissionais de
diversas categorias que
necessitam de uma

refeição de baixo custo
em nosso município. A
reativação auxiliaria a
melhora das condições

de vida de diversos
ubaenses”, justifica o
Vereador.

Os Vereadores aprovaram proposição que solicita a implantação
de um restaurante popular em Ubá
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Descarte de medicamentos vencidos causa preocupação
tratamento do paciente; a
interrupção ou mudança de
tratamento; a distribuição
aleatória de amostras-grátis
e o gerenciamento
inadequado de estoques de
medicamentos por parte das
e m p r e s a s
e
estabelecimentos de saúde.
Soma-se a estes fatores a
carência de informação da
população relacionada à
promoção, prevenção e
cuidados básicos com sua
saúde.
Com base nestes
argumentos, o Vereador
José Roberto Filgueiras
(PT) apresentou a indicação
075/12, solicitando ao
Secretário Municipal de
Saúde que promova
campanha nas Estratégias
de Saúde da Família (antigo
PSF) com a finalidade de
orientar a população sobre a
forma correta de descartar
os medicamentos vencidos
e inutilizáveis.
Com a instituição da
Política Nacional de
Resíduos Sólidos – PNRS,
através da Lei n°
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12.305/2010 e do Decreto
nº 7.404/2010, a Agência
Nacional de Vigilância
Sanitária - Anvisa está
promovendo ações
relacionadas com o tema,
que tenham impacto
significativo para a
implementação da referida
política e para a proteção da
saúde da população e do
meio ambiente.
A PNRS prevê a restituição
dos resíduos sólidos ao
setor empresarial para
reaproveitamento no ciclo
produtivo ou destinação
final ambientalmente
adequada por meio dos
seguintes instrumentos:
compromissos entre o
Poder Público e o setor
privado formalizados em
Acordos Setoriais, termos
de compromisso ou
mediante regulamento
específico.
O Decreto n° 7.404, de 23
de dezembro de 2010,
regulamenta a Lei n°12.305
de 2 de agosto de 2010 e cria
o Comitê Interministerial
da Política Nacional de

Vereador José Roberto Reis Filgueiras, autor da proposição

Resíduos Sólidos e o
Comitê Orientador para a
implantação dos Sistemas
de Logística Reversa, de
maneira a orientar a
realização de trabalhos
técnicos e científicos ligado
aos resíduos sólidos para
esclarecer e direcionar a
aplicação da norma com
estudos de viabilidade.
As ações de pesquisa,
articulação e envolvimento
d e
e n t i d a d e s
representativas dos
diversos setores (governo,

empresários, profissionais
de saúde, ambientalistas,
trabalhadores e cidadãos
em geral), especialmente
aqueles que participam
diretamente do Grupo de
Trabalho Temático, serão
fundamentais para a
conformação de um acordo
setorial condizente com as
expectativas e desafios da
sociedade brasileira no
tratamento responsável e
compartilhado com a
preservação da saúde e do
meio ambiente.

Câmara pede implantação de UAI em Ubá
As Unidades de
Atendimento Integrado UAI representam um novo
conceito de atendimento ao
cidadão em um único local
por meio de capacitação de
servidores, otimização do
parque tecnológico,
disponibilização de
equipamentos de informática
com modelos de última
geração, implantação de
câmeras de segurança e
t e r m i n a i s
d e
autoatendimento,
importantes para redução e
eliminação de filas e,
consequentemente,

diminuição do tempo de
espera do cidadão.
As UAI oferecem aos
cidadãos acesso rápido a
diversos serviços públicos
como Carteira de Identidade,
C a r t e i r a d e Tr a b a l h o ,
Passaporte, emissão de
multas de trânsito, Seguro
D e s e m p r e g o ,
disponibilização de vagas de
trabalho, entre outros.
Visando o bem estar da
população, o Vereador Luiz
Alberto Gravina (PMDB)
apresentou a representação
023/12, na qual solicita o

envio de correspondência à
Secretaria de Estado de
Planejamento e Gestão do
Estado de Minas Gerais,
solicitando a implantação de
uma UAI na cidade.
“Ubá, com mais de 100 mil
habitantes, polo moveleiro e
de grande importância para a
Economia do Estado, já
possui toda a estrutura
necessária para fazer jus à
uma Unidade de
Atendimento Integrado”,
justifica o texto da
proposição, aprovada por
unanimidade.

Vereador quer informações sobre o aeroporto
Reinaugurado em julho de
2010, com 1400m de pista e
capacidade para receber
aeronaves com 50
passageiros, o Aeroporto
Regional de Ubá teve o custo
final de R$30.597.337,99
(seg. DEOP-MG).
Entretanto, mesmo tendo
passado tanto tempo desde
sua inauguração, ainda não
recebeu nenhum voo de
linha comercial até o
momento.
Visto isto, o Vereador

Maurício Valadão (PTB)
apresentou o requerimento
084/12, solicitando ao chefe
do Executivo Municipal
informações sobre a
situação atual do Aeroporto
Regional de Ubá.
“Suas instalações, sem
manutenção, estão
entregues à ação inexorável
do tempo. A Câmara
Municipal já aprovou
projeto da prefeitura para
fazer parceria com empresas
interessadas em explorar o

Foto: Google.com

O descarte aleatório de
medicamentos em desuso,
vencidos ou sobras
atualmente é feito por
grande parte das pessoas no
lixo comum ou na rede
pública de esgoto, podendo
trazer como consequências
a agressão ao meio
ambiente, a contaminação
da água, do solo e de
animais, além do risco à
saúde de pessoas que
possam reutilizá-los por
acidente ou mesmo
intencionalmente devido a
fatores sociais ou
circunstanciais diversos. O
consumo indevido de
medicamentos descartados
inadequadamente pode
levar ao surgimento de
reações adversas graves,
intoxicações, entre outros
problemas, comprometendo
decisivamente a saúde e
qualidade de vida dos
usuários.
As sobras de medicamentos
têm várias causas, dentre as
quais se pode destacar: a
dispensação de
medicamentos além da
quantidade exata para o

aeroporto”, justifica o autor
da proposição.
Ainda de acordo com o
documento, aprovado por
unanimidade, o vereador
solicita todas as informações
sobre a existência de
tramitações e “em que pé
estão”, se há funcionários
capacitados no local, e se a
administração do Aeroporto
Regional de Ubá está a cargo
da Prefeitura Municipal de
Ubá, do Estado de Minas
Gerais ou outra instituição.
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Destaque

Câmara aprova pedido de
Restaurante Popular em Ubá
A necessidade de implantar o
Restaurante Popular em Ubá:
este foi o tema da indicação
065/12, de autoria do
Ve r e a d o r P a u l o C é s a r
Raymundo (DEM), e
aprovada por unanimidade
dos Vereadores durante a
reunião ordinária que
aconteceu no dia 02/04/12.
“Hoje, com mais de cem mil
habitantes, Ubá precisa do
Restaurante Popular, pois é
crescente o número de
profissionais de diversas
categorias que necessitam de
uma refeição de baixo custo
em nosso município. A
reativação auxiliaria a
melhora das condições de
vida de diversos ubaenses”,
justifica o Vereador.
O programa
Restaurantes Populares são
Unidades de Alimentação e
Nutrição que têm como
princípios fundamentais a
produção e a distribuição de
refeições saudáveis, com alto
valor nutricional, a preços
acessíveis, para as pessoas
que estão em situação de
insegurança alimentar e que
devem localizar-se
preferencialmente em
grandes centros urbanos de
cidades com população
superior a 100 mil habitantes.
Além da atividade de
produção e distribuição de
refeições, estes restaurantes
devem criar outras atividades
de desenvolvimento social e
geração de emprego e renda,
caracterizando-se como uma
estrutura multifuncional
dentro da perspectiva do
Sistema de Segurança
Alimentar e Nutricional.
O Programa Restaurante
Popular tem como objetivos
apoiar a implantação e
modernização de restaurantes

púbicos populares geridos
pelo setor público
municipal/estadual, visando à
ampliação de oferta de
refeições prontas saudáveis e
a preços acessíveis,
reduzindo assim, o número de
pessoas em situação de
insegurança alimentar; apoiar
a construção, reforma e
adaptação das instalações
prediais; apoiar a aquisição de
equipamentos, materiais
permanentes e de consumo
novos; apoiar a capacitação
das equipes de trabalho;
apoiar a formação de
profissionais, na área de
gastronomia, que
desempenhem atividades
básicas de um restaurante; e
apoiar a difusão dos conceitos
de educação alimentar e sua
aplicação.
Os Restaurantes Populares
devem ser implantados em
regiões de grande
movimentação diária de
trabalhadores de baixa renda
como, por exemplo, as áreas
centrais das cidades que,
preferencialmente, também
sejam próximas a locais de
transporte de massa. Além
desse público, o programa
visa a atender também idosos,
desempregados e estudantes.
Os Restaurantes Populares
também podem ser
implantados em regiões
metropolitanas e áreas
periféricas, nas quais há
maior concentração de
população em situação de
risco ou vulnerabilidade
alimentar e nutricional.
O Ministério do
Desenvolvimento Social
apoia a instalação destes
restaurantes através de
financiamento de construção,
reforma e adaptação de
instalações prediais,

aquisição de equipamentos
permanentes, móveis e
utensílios novos e
capacitação e formação
profissional na área de
alimentação e nutrição.
Os Estados, Distrito Federal e
Municípios interessados na
parceria para implantação do
programa devem participar
do processo de seleção,
atendendo aos critérios
estabelecidos no manual do
programa e em edital
publicado anualmente no
Diário Oficial da União.
A gestão dos Restaurantes
Populares é responsabilidade
do poder público local, e a
produção mínima estimada
para um equipamento desta
natureza é de mil refeições
diárias, no horário do almoço,
por, no mínimo, cinco dias
por semana. Para a
implantação dos Restaurantes
há a contrapartida obrigatória
nos convênios e contratos de

repasse.
Não existe padrão préestabelecido para o valor
cobrado pelas refeições
fornecidas nos Restaurantes
Populares, uma vez que a
operação desse equipamento
público é de competência do
Poder Público local (Estados
ou Municípios).
O MDS orienta apenas que
seja cobrado um preço
acessível à população de
baixa renda da região, e que
esta refeição seja adequada e
saudável. Boa parte dos
municípios adota o valor
simbólico de R$ 1,00,
contudo, não há uma
obrigatoriedade da cobrança
desse valor visto que, a fim de
se garantir a continuidade e a
qualidade dos serviços
prestados pelo Restaurante
Popular, pode ser necessária
uma reavaliação dos
processos e custos de

operação. Desse modo, é
possível um reajuste do preço
cobrado dos usuários, desde
que não ultrapasse o valor de
R$ 2,00, máximo atualmente
cobrado pelas unidades
apoiadas pelo MDS.
Outra estratégia que tem sido
adotada por algumas
unidades, como alternativa
para equacionar o problema
apresentado, seria a aplicação
de preços diferenciados de
acordo com o perfil sócio
econômico dos usuários.
Assim, pode-se utilizar o
cadastro municipal de
beneficiários de programas
sociais (ex. CADÚNICO,
Bolsa Família, moradores de
rua, etc.) para a cobrança de
valores simbólicos, enquanto
para os demais usuários, seria
cobrado um valor um pouco
maior, desde que este não
ultrapasse o custo de
produção.

Vereadores solicitam manutenção em vias públicas
Visando a melhoria da qualidade
de vida da população ubaense,
são constantes as proposições dos
Vereadores solicitando melhorias
em vias públicas da cidade.
Para atender aos anseios da
p o p u l a ç ã o , a Ve r e a d o r a
Rosângela Alfenas (PSDB)
apresentou a indicação 066/12,
indicando à Secretaria Municipal
de Obras e Serviços Urbanos a
necessidade de urbanização
(calçamento, iluminação pública
e rede de esgoto) de um pequeno

trecho da Av. Comendador
Teixeira e Silva, no bairro
Santana.
Já o Vereador Maurício Valadão
(PTB) apresentou a indicação
080/12, solicitando o
recapeamento asfáltico da rua
Jurandir Perón, no bairro
Agroceres, a pedido dos
moradores.
O Vereador Pastor Darci Pires da
Silva (PSC), por sua vez,
apresentou duas indicações: a

primeira, 072/12, solicita o
recapeamento asfáltico da rua
Geraldo Magela Fernandes,
bairro Santa Edwiges, a pedido
dos moradores; e a indicação
071/12, solicita a regularização
do calçamento da parte final da
rua José Gualberto de Melo, bem
como o asfaltamento do mesmo
trecho, no bairro industrial, a
pedido dos moradores.
Todas as proposições foram
aprovadas por unanimidade.

Os autores das proposições: Maurício Valadão (E),
Rosângela Alfenas (c) e Pastor Dacri (D)
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Vereadores pedem a volta da Feira do Livro em Ubá
O Vereador Vinícius Samôr
de Lacerda (PT) apresentou o
requerimento 076/12, no
qual solicita o envio de
correspondência ao Prefeito
de Ubá, Vadinho Baião,
pedindo providências que
viabilizem a volta da Feira do
Livro em nossa cidade.
“A Feira do Livro marcou as
décadas de 80 e 90 em Ubá. O
objetivo era popularizar o
livro e movimentar a cidade
para o gosto pela leitura.
Com uma programação
ampla e diversificada em
torno da literatura, as edições
da feira do livro atingiram e
marcaram a vida de pessoas
de todas as faixas etárias,
oferecendo oportunidades de
contato direto do público
com livros, escritores,
produtores culturais e
livreiros”, diz o texto da
proposição.
Ainda de acordo com o autor,
esta “era uma ferramenta
pedagógica de grande poder
dentro do currículo escolar e
de grande importância nos

dias de hoje, em que o índice
de leitura só vem caindo”.
O Vereador lembra que há
muitos anos a cidade não
conta com uma edição da
feira do livro, que permita o
acesso à produção literária
pelos que de alguma forma
não usufruem dela.
A proposição, que foi
aprovada por unanimidade,
reitera o requerimento
205/09, solicitando o retorno
da Feira, classificando-a
como “uma rica fonte de
aprendizagem e descoberta
de novos conhecimentos e
possibilidades, aproveitando
que a Administração
Municipal vem resgatando
nossa cultura e promovendo
participativamente a
construção de uma nova
cidade”.
23 de Abril: Dia Mundial do
Livro
A celebração do Dia Mundial
do Livro, 23 de abril, foi
instituída pela Organização
das Nações Unidas para a
Educação, a Ciência e a

Cultura (Unesco), em 1996.
No Brasil, os segmentos do
livro, da leitura e da literatura
têm recebido investimentos
crescentes nos últimos sete
anos: em 2003, foram
aplicados R$ 6,1 milhões e
para 2010 estão previstos R$
185 milhões.
Desde o final de 2007, com a
instituição do Programa Mais
Cultura, as ações de fomento
ao livro e de incentivo ao
hábito da leitura foram
impulsionadas dentro do
Ministério da Cultura que
aplicou, em 2008, R$ 92
milhões. No período, foram
implantadas mais de 1.200
bibliotecas públicas
municipais e modernizadas
509 unidades.
É por isso que, além de
investir em bibliotecas – e
transformá-las em centros
dinâmicos de cultura – o
MinC tem também
promovido o incentivo à
leitura, por meio de agentes
de leitura – mais de 3,6 mil
em todo o país – e a criação

Feira do Livro marcou época na cidade

de Pontos de Leitura – locais
onde o cidadão tem acesso
direto ao livro. Parte das
ações do MinC é
desenvolvida em parceria
com estados e municípios,
que dão contrapartida
financeira aos projetos.
Para este ano, estão previstas
diversas iniciativas: a
modernização de 200

bibliotecas pela Fundação
Biblioteca Nacional , o apoio
a outras 300 – em edital a ser
lançado pelo MinC -, a
implantação de mais de 400
Bibliotecas Públicas
Municipais (BPMs) e a
criação e modernização de
bibliotecas de referência e
bibliotecas-parque.

Eleitores com dificuldade de locomoção têm até 9 de maio
para transferência a seções de fácil acesso
Eleitores idosos e com
dificuldade de locomoção
que desejem votar em seções
eleitorais de fácil acesso nas
próximas eleições têm até o
dia 9 de maio para solicitar
transferência em seu cartório
eleitoral, levando
documento oficial com foto,
comprovante de endereço e

título de eleitor (caso o
tenham).
O TRE de Minas já criou
2.198 seções de fácil acesso
no Estado, 237 delas na
Capital. Além dos cartórios
eleitorais, a relação delas
pode ser consultada no
www.tre-mg.jus.br (ícone
“Seções Especiais") e

também o serviço DisqueEleitor: (31) 3291-0004.
É importante que os
interessados procurem o
quanto antes o respectivo
cartório, de modo a evitarem
filas, comuns em anos
eleitorais. Buscando
incentivar essa
transferência, o TRE de

Minas já iniciou a segunda
fase da campanha “Facilite
s e u Vo t o 2 0 11 / 2 0 1 2 ” ,
enviando cartazes sobre o
tema a associações e
entidades que tenham algum
vínculo com a pessoa idosa
ou deficiente.
A primeira etapa da
campanha foi lançada em

setembro passado,
coincidindo com a
comemoração do Dia
Nacional de Luta da Pessoa
com Deficiência (21) e com
o Dia Nacional do Idoso
(29). Naquela ocasião, a
Justiça Eleitoral emitiu
títulos eleitorais on line a
idosos e deficientes.

Aterro ilegal compromete rede de esgoto na COHAB

Vereador Pastor Darci,
autor do Requerimento

Apresentado pelo Vereador
Darci Pires da Silva (PSC), o
requerimento 080/12
solicita o envio de
correspondência ao setor de
fiscalização da Prefeitura
Municipal de Ubá, bem
como ao Secretário
Municipal de Meio

Ambiente e à Polícia
Ambiental, pedindo
u rg e n t e s p r o v i d ê n c i a s
acerca de um aterro ilegal
situado à Rua Antonino da
Costa Ribeiro, no bairro
Antônio Bigonha, nas
proximidades de um
depósito de farinha.

“O referido aterro está
comprometendo toda a rede
de esgoto da comunidade da
COHAB, causando um
enorme impacto ambiental,
bem como à saúde da
população, motivo pelo qual
faz jus o presente

requerimento, cujas
medidas devem ser tomadas
com urgência”, diz a
proposição.
A proposição foi aprovada
por unanimidade dos
Ve r e a d o r e s d u r a n t e a
reunião do dia 09/04.
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Notas
Eleições 2012
Falta apenas um mês para o fim do
prazo de transferência e emissão
do título eleitoral para votar nas
eleições municipais de 2012. O
calendário do Tribunal Superior
Eleitoral estabelece o dia 9 de
maio como o último dia para
inscrição eleitoral e transferência
de município ou de zona eleitoral.
Também é o prazo final para o
eleitor com necessidades
especiais (inclusive idosos)
solicitar transferência para uma
seção de fácil acesso.
Para evitar filas, que ocorrem
todos os anos, a Justiça Eleitoral
recomenda que os interessados se
dirijam aos cartórios com
antecedência. Para se ter uma
ideia, o movimento é tão grande
no final do prazo de alistamento
que, em 2008, ano em que também
se realizaram eleições municipais,
mais de 31 mil pessoas
procuraram os 18 cartórios
eleitorais de Belo Horizonte na
última semana antes do fim do
prazo. Grandes filas se formaram e
foi necessária a entrega de senhas
nos últimos dias de atendimento.
No caso das transferências, o
eleitor deve procurar o cartório
eleitoral responsável por sua nova
residência. O eleitor que estiver
com o título cancelado ou
suspenso também deve
regularizar sua situação - caso
contrário não poderá votar, já que
seu nome não irá constar da folha
de votação de sua seção eleitoral.
Para quem deseja apenas requerer
a segunda via do título eleitoral,
sem qualquer alteração nos dados
do documento, o prazo vai até o
dia 27 de setembro (10 dias antes
do pleito).
O interessado em tirar o título pela
primeira vez deve procurar o
cartório eleitoral responsável por
sua região, levando carteira de
identidade, certificado de quitação
com o serviço militar (no caso de
homem maior de 18 anos) e
comprovante de residência. É
importante lembrar que a carteira
de habilitação e o passaporte não
serão aceitos para o fim de
identificação de quem procurar a
Justiça Eleitoral para tirar o título
de eleitor. Para transferência,
basta levar o documento de
identidade com foto e o
comprovante do novo endereço.

Bairro Santa Bernadete
causa preocupação nos Vereadores
Com a finalidade de apurar
responsabilidades nas
inundações e estragos causados
pelas chuvas de janeiro no
bairro Santa Bernadete, o
Vereador Maurício Valadão
Reimão de Melo (PTB)
apresentou dois requerimentos
referentes ao bairro Santa
Bernadete, aprovados por
unanimidade durante a reunião
ordinária do dia 02/04/12.
O requerimento 078/12 solicita
a criação de uma comissão
técnica, com integrantes da
Sociedade dos Engenheiros,
Arquitetos e Agrônomos de
Ubá e região (SEA) e Conselho
Regional de Engenharia e
Arquitetura (CREA-Ubá). De
acordo com o requerimento,
esta comissão poderia estudar a
necessidade de construir uma
nova rede de captação de águas
pluviais e esgotos no local.
No dia 29/03, os Vereadores
Carlos da Silva Rufato (PSDB),
Maurício Valadão, Pastor Darci
(PSC), Dalmo José Coelho
(PT), Paulo César Raymundo
(DEM) estiveram reunidos com
a população. Esta reunião foi
convocada pelo Vereador
Carlos Rufato com a finalidade
de conscientizar a Câmara
Municipal dos problemas que
estão acontecendo bairro. O
Secretário Municipal de Obras
e Serviços Urbanos, Sebastião

Vi a n a , t a m b é m e s t e v e
presente.
“Pudemos testemunhar os
prejuízos causados, a
apreensão dos moradores e as
vítimas da dengue que
surgiram após a enchente.
Alguns moram ali há 40 anos e
nunca viram coisa igual,
culpando a obra que estava
sendo realizada a jusante das
inundações entre as ruas Santa
Catarina e José Teixeira de
Abreu, com verbas da União e
sob fiscalização do DER-Ubá”,
explica.
Ainda de acordo com o
requerimento, uma área
relativamente pequena, foram
destruídos os muros e cercas,
além de pequenas construções,
de aproximadamente 40
moradias, “formando um único
e imenso quintal com
profundas crateras, em trajeto
onde era (é) canalizado um
pequeno córrego” (sic).
O Vereador Maurício Valadão
também foi autor do
requerimento 042/12,
apresentado na reunião do dia
05/03, que solicitava
informações e documentos
relacionados à obra realizada
no bairro Santa Bernadete, de
captação de água (ou esgoto),
próxima à rua Santa Catarina.
A proposição solicitava o

O Secretário de Obras, Sebastião Viana (E), e o Vereador Carlos Rufato

contrato com o Estado de
Minas Gerais; o projeto; o
nome do(s) autor(es) do
Projeto; o licenciamento
ambiental e quem realizou o
aterramento do córrego a
montante da obra.
Por não ter sido respondida no
prazo máximo de 15 dias,
conforme determina o artigo 56

da Lei Orgânica do Município,
o vereador apresentou também
o requerimento 077/12,
reiterando a solicitação feita no
requerimento 042/12, de 5 de
março. Dr. Valadão solicitou o
envio de cópia ao Promotor de
Justiça, Dr. Bruno Guerra de
Oliveira. A proposição foi
aprovada por unanimidade.

Deputados aprovam projeto que endurece Lei Seca
O Plenário da Câmara dos
Deputados aprovou o Projeto
de Lei 5607/09, do deputado
Hugo Leal (PSC-RJ), que dobra
a multa por dirigir sob
influência de álcool ou outras
drogas que causam
dependência e permite o uso de
imagens ou vídeos para
constatar essa infração. A
matéria, aprovada na forma do
substitutivo do deputado
Edinho Araújo (PMDB-SP),
será votada ainda pelo Senado.
De acordo com o texto, a multa
passará de R$ 957,70 para R$
1.915,40 nos valores atuais,

sendo aplicada em dobro no
caso de reincidência no período
de até 12 meses. Permanece a
suspensão do direito de dirigir
por um ano. As mudanças são
no Código Brasileiro de
Trânsito.
Em relação ao crime de dirigir
sob influência de álcool, com
pena prevista de detenção de
seis meses a três anos, o projeto
estipula um novo limite para
sua tipificação.
Além dos 6 decigramas ou mais
de álcool no sangue, será
admitido como prova 0,3

miligramas de álcool por litro
de ar expirado no bafômetro.
Também será admitida a
caracterização da conduta por
meio da constatação de sinais
que indiquem a alteração da
capacidade psicomotora,
segundo disciplinar o Conselho
Nacional de Trânsito
(Contran).
Entretanto, o texto já define
que a prova desse crime poderá
ser produzida por meio de teste
de alcoolemia, exame clínico,
perícia, vídeo, prova
testemunhal ou outros meios de

prova admitidos em direito. A
pessoa acusada poderá
produzir contraprova.
O texto retira a condição
impositiva de realização do
teste de sangue ou de
bafômetro do motorista
envolvido em acidente de
trânsito. O projeto prevê que o
condutor “poderá” ser
submetido a teste, exame
clínico, perícia ou outro
procedimento que, por meios
técnicos ou científicos, permita
concluir a presença de álcool
ou outra droga.

ESCALA DE PLANTÕO
DROGARIAS E FARMËCIAS DE UBË - M.G.

Redes Sociais
A Câmara Municipal de Ubá
também está nas redes
sociais. Para que deseja
acompanhar o trabalho dos
Vereadores pelo facebook
b a s t a a c e s s a r :
www.facebook.com/Camar
aMunicipalDeUba .O
Tw i t t e r d a c a m a r a é
www.twitter.com/camara_u
ba . Mais de 5,5 mil pessoas
já acompanham as ações dos
Vereadores no exercício de
suas funções.

Os Vereadores puderam constatar ‘in loco’ os danos

14/04 e 15/04 2012
21/04 e 22/04 2012
28/04 e 29/04 2012
01/05/2012 (TRABALHO)
05/05 e 06/05 2012
12/05 e 13/05 2012
19/05 e 20/05 2012
26/05 e 27/05 2012

N.S.APARECIDA

Rua São José, 04. Tel.: 3532 1201.

FARMA SOUZA

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

MUNIQUE (Itatiaia)

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

AMÉRICA

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

VITÓRIA

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

SANTA BERNADETE

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

FAMÍLIA

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

UBAENSE

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

JANSEN

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

DESCONTÃO

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

FARMANIA

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

MAIS SAÚDE

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

DROGA SHOPP I

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

INDUSTRIAL

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

FARMACRUZ

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

DROGA SHOPP II

Rua São José, 78. Tel.: 3532 5439

MONTREAL

Pça Independência, 430. Tel.: 3532 1880.

CENTRAL

Rua Cônego Vidal,91.B. São Sebastião.Tel.:3531 4431.

FARMACENTRO

Av. Raul Soares, 197. Tel.: 3531 5547.

GLOBO

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

FARMANIA

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

CAXANGÁ

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

MAIS SAÚDE

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

MINEIRA

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

15 de abril de 2012

Atas
Resumo da Ata nº 137, da Sessão Ordinária
da Câmara Municipal de Ubá, realizada no
dia 13 de fevereiro de 2012. Presentes todos os
senhores vereadores. Aprovação da Ata de nº.
136, com solicitação de alterações. Em seguida
leitura do Protocolo: leitura das
correspondências recebidas. Passa-se para a
leitura de pareceres: 1) Leitura do Projeto de Lei
que “autoriza o repasse de subvenção social e
auxílio financeiro a entidades assistenciais que
menciona, com recursos do FIA – Fundo para a
Infância e Adolescência.” 2) Leitura do Projeto
de Lei que “autoriza a abertura de Crédito
Especial ao Orçamento Municipal de 2012, no
âmbito do Fundo Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente”. Os dois Projetos de
Lei receberam parecer favorável da Comissão
de Legislação, Justiça e Redação Final. Passase à leitura de proposições dos Srs. Vereadores:
Vereador Carlos da Silva Rufato 1) Indicação
013/12, ao Prefeito, a reconstrução de muros e
paredes que caíram nos fundos das residências
de um beco público da Rua Francisco Xavier
Gomes, bairro Primavera, em virtude das fortes
chuvas. 2) Indicação 014/12, ao Prefeito,
solicitando a recuperação do calçamento, bem
como a construção de um muro de contensão
para evitar que as águas das chuvas danifiquem
as propriedades existentes na Rua Nilton Santos,
bairro Industrial. 3) Representação 005/12, ao
Coordenador Geral do DER, convidando o a
comparecer à Câmara para expor sobre a obra de
canalização do córrego do bairro Santa
Bernadete, bem como solicitando a mudança do
trajeto do mesmo, mudando o ângulo de
desaguamento no rio. 4) Representação 006/12,
à Copsa, solicitando urgentes providências
acerca da constante falta d'água das partes altas
dos bairros Santa Bernadete e Paulino
Fernandes. Vereador Darci Pires da Silva 1)
Indicação 015/12, ao Prefeito, solicitando
estudos técnicos necessários, que viabilizem um
procedimento administrativo licitatório com a
finalidade de promover a construção de uma
passarela de material metálico, sobre a pista que
dá acesso ao Supermercado Sales, dando acesso
ao Hospital Santa Isabel e para outras direções.
2) Indicação 016/12, ao Prefeito, solicitando a
construção de redes para captação de águas
pluviais, bem como a conclusão do calçamento
da Rua Denória Miranda Lopes, bairro
Palmeiras. Vereador Jorge Custódio Gervásio 1)
Requerimento 014/12, aos Secretários de
Administração e de Finanças, solicitando
informações referentes ao impacto das folhas de
pagamento da Prefeitura Municipal de Ubá, à
luz da Lei de Responsabilidades Fiscais, no que
tange à porcentagem cabível. Vereador José
Roberto Reis Filgueiras Indicação 017/12, ao
prefeito, solicitando a construção de um quebramolas nas proximidades do número 198 da
Avenida Álvaro Bigonha, bairro Antonina
Coelho (Cohab). 2) Requerimento 015/12, ao
Prefeito, solicitando o asfaltamento da parte alta
da Rua Marieta Augusta Silva Marcos, bairro
Olaria, reiterando a Indicação 284/11 de autoria
do Vereador Jorge Custódio Gervásio. 3)
Requerimento 016/12, ao Prefeito, solicitando a
continuidade do calçamento da parte alta da Rua
Lambari, reiterando o Requerimento 067/09 de
autoria do Vereador Carlos da Silva Rufato. 4)
Requerimento 017/12, ao Prefeito, solicitando a
limpeza dos escadões do bairro Schiavon,
reiterando a Indicação 085/11 de mesma autoria.
5) Requerimento 018/12, ao Prefeito,
solicitando a recuperação da Rua Onofre Leite,
bairro São Judas Tadeu, reiterando a Indicação
255/11 de autoria do Vereador Jorge Custódio
Gervásio Vereador Luiz Alberto Gravina 1)
Indicação 018/12, ao Prefeito, solicitando o
asfaltamento da Rua Álvaro Bigonha, bairro
Antonina Coelho. 2) Indicação 019/12, ao
Prefeito, solicitando a construção de quebramolas em lugares estratégicos, desde a Avenida
Senador Levindo Coelho, até a entrada do bairro
Pires da Luz. 3) Moção de Pesar 005/12, pelo
falecimento do Senhor Carlos da Silva Pinto,
ocorrido no último dia 12 de fevereiro. Vereador
Mauricio Valadão Reimão de Melo 1) Indicação
020/12, ao Prefeito, solicitando a capina e
limpeza do terreno atrás da E. E. Cândido
Martins de Oliveira, bairro Santa Cruz. 2)
Requerimento 019/12, ao Prefeito, solicitando
providências acerca do calçadão recém
construído junto à Rua Conselheiro Augusto
César, bairro Copacabana. 3) Requerimento
020/12, ao Coordenador Regional do DER,
solicitando atenção para um buraco existente na
Rodovia Ubá/Divinésia, próximo à entrada do
bairro Santa Edwiges. 4) Requerimento 021/12,
ao Prefeito, solicitando a divulgação do
resultado do concurso público da Prefeitura
Municipal de Ubá, realizado recentemente.
Vereadora Rosângela Alfenas 1) Moção de Pesar
004/12, pelo falecimento do Senhor Walter
Martins Quintão, ocorrido no último dia 11 de
fevereiro. Vereador Vinícius Samôr de Lacerda
1) Representação 007/12, às escolas públicas e
particulares de Ubá, convidando-as a
participarem do projeto “Escola na Câmara”. 2)
Representação 008/12, ao Ministério de
Esportes do Governo Federal, solicitando
agilidade na liberação do “Programa Segundo
Tempo” para a cidade de Ubá. Passa-se a Ordem
do Dia: Discussão e votação final da seguinte
matéria: 1) Projeto de Lei Complementar nº
001/12 que “Altera e acrescenta dispositivos da
Lei Complementar nº 127, de 21 de outubro de
2011, que institui o Sistema de Estacionamento
Rotativo Controlado no Município de Ubá e dá
outras providências”. O vereador Maurício
Valadão pede para que seja registrado que está
havendo muita reclamação sobre o
estacionamento rotativo. O Projeto é aprovado
por 7 votos favoráveis e 2 abstenções. Primeira
discussão e votação da seguinte matéria: 1)

Projeto de Lei nº 003/12 que “Dispõe sobre a
revisão geral da remuneração dos Servidores
Públicos Municipais e dá outras providências”.
O vereador Jorge Gervásio afirma que marcou
uma reunião com os interessados na matéria
para discutir sobre o assunto e pede vista a
matéria. Discussão e votação em 2º Turno da
seguinte matéria: 1) Projeto de Emenda à Lei
Orgânica nº 001/11 que “Altera a redação ao §
2º do Art. 34 da Lei Orgânica do Município de
Ubá”. A presidente Rosangela Alfenas pede que
o vice-presidente Paulo César assuma a
presidência para que ela possa participar da
votação. Colocado em votação o projeto é
aprovado por 7 votos favoráveis e 2 abstenções.
Todas as proposições foram aprovadas por
unanimidade (9 votos). Leitura da Ordem do dia
para as próximas sessões (uma ordinária e outra
extraordinária, no dia 27). A Srª. presidente
agradece a presença de todos e declara
encerrada esta sessão.
Resumo da Ata nº 138, da Sessão Ordinária
da Câmara Municipal de Ubá, realizada no
dia 27 de fevereiro de 2012. Presentes todos os
senhores vereadores. Aprovação da Ata de nº.
137. Em seguida leitura do Protocolo: leitura
das correspondências recebidas. Passa-se à
leitura de proposições dos Srs. Vereadores:
Vereador Carlos da Silva Rufato 1) Indicação
021/12, ao Prefeito, solicitando a recuperação
do calçamento da Rua Antônio Miquelito,
bairro Santa Bernadete, atrás da Escola
Estadual Maria Luzia Antunes Calçado. 2)
Indicação 022/12, ao Prefeito, solicitando a
recuperação do asfalto e do meio fio da Rua
Marieta Campos, bairro Santa Bernadete. 3)
Requerimento 022/12, ao Prefeito, solicitando
patrolamento, cascalhamento ou calçamento da
Rua José Lourenço Sperandio, bairro
Mangueira Rural, reiterando parcialmente o
Requerimento 200/12 de autoria do Vereador
Jorge Custódio Gervásio. 4) Requerimento
023/12, ao Prefeito, solicitando patrolamento,
cascalhamento ou calçamento da Rua que liga
os bairros Santa Bernadete e São Judas Tadeu,
atrás do imóvel onde funciona o Núcleo de
Combate ao Câncer, reiterando a Indicação
038/11 de mesma autoria. 5) Requerimento
024/12, ao Prefeito, solicitando calçamento da
Rua Projetada Reginaldo Francisco Coelho,
bairro Jardim Érica, a pedido dos moradores,
reiterando o Requerimento 164/10 de mesma
autoria. 6) Requerimento 025/12, ao Prefeito,
solicitando cascalhamento do local que refere,
no trajeto de Ubá ao Distrito de Diamante,
reiterando o Requerimento 032/09 de autoria do
Vereador Paulo César Raymundo. 7)
Requerimento 026/12, ao Prefeito e à Viação
Ubá Transportes LTDA, solicitando a
implantação de uma linha de ônibus, de Ubá,
passando pela Parada Moreira até Diamante. 8)
Representação 009/12, à Superintendência
Regional de Ensino, solicitando que determine
ao Setor competente, que promova a limpeza
geral da Escola Estadual Cel. Teixeira Ervilha,
do Distrito de Diamante. 9) Moção de Pesar
006/12, pelo falecimento da Senhora Ana Maria
Gonçalves, ocorrido nesta data, dia 27 de
fevereiro de 2012. Vereador Dalmo José Coelho
1) Requerimento 027/12, ao Prefeito,
solicitando redutores de velocidade em toda
extensão do Distrito de Ubari. 2) Representação
010/12, ao Engenheiro Chefe do DER/MG,
solicitando providências visando tapar uma
enorme cratera existente na Estrada que liga
Divinésia a Paula Cândido. Vereador Darci
Pires da Silva 1) Indicação 023/12, ao Prefeito,
solicitando a construção de um quebra-molas
na entrada da Praça Nelinho Dias, bairro Talma.
2) Indicação 024/12, ao Prefeito, solicitando
calçamento, redes de esgoto e de captação de
águas pluviais para a Rua Veneza, bairro
Fazendinha, a pedido dos moradores. 3)
Indicação 025/12, ao Prefeito, para que
interceda junto à Energisa, no sentido de
promover a complementação da iluminação da
R u a Ve n e z a , b a i r r o F a z e n d i n h a . 4 )
Requerimento 028/12, ao Prefeito, solicitando a
construção de um quebra-molas em frente ao
número 381 da Rua Marieta Augusta Silva
Marcos, bairro Olaria, reiterando a Indicação
004/10 de autoria do Vereador Carlos da Silva
Rufato. Vereador Jorge Custódio Gervásio 1)
Indicação 026/12, ao Prefeito, solicitando que
interceda junto à Energisa, no sentido de
promover uma melhor iluminação no interior
do Galpão da Feira Livre, a pedido dos usuários
e dos feirantes. 2) Requerimento 029/12, ao
Prefeito, solicitando que junto à ECP
Engenharia, estudem meios eficazes de
promover a mudança na execução dos serviços,
em prol de melhores condições para os
catadores que relatam estar ganhando não mais
que 200 reais mensais. Solicita também uma
reunião com seus representantes, junto ao
Prefeito e a ECP Engenharia. 3) Requerimento
030/12, ao Secretário Municipal de Obras e
Serviços Urbanos, convocando-o ao
comparecimento em reunião ordinária, para
tratar de assuntos ligados à sua secretaria. 4)
Requerimento 031/12, ao Prefeito e Secretário
Municipal de Saúde, solicitando destes,
priorizar a saúde no nosso município. 6)
Indicação 027/12 solicitando aos secretários de
Administração e Fazenda que a questão do
reajuste salarial dos servidores para 2013 seja
discutida logo após as eleições de 2012 pelos
atuais agentes políticos ( ou seus sucessores). 7)
Moção de Congratulações e Aplausos 007/12, à
Servidora da Secretaria Municipal de Saúde,
Carmem Helena Oliveira Gressi Santana, pelos
brilhantes serviços prestados à área da saúde no
município de Ubá. Vereador Mauricio Valadão
Reimão de Melo 1) Requerimento 032/12, ao

1

Prefeito, solicitando o envio da prestação de
contas, com recibos, notas fiscais e demais
documentos referentes à realização do Carnaval
2012 em nosso município. 2) Representação
011/12, ao Prefeito, Secretário Municipal de
Saúde, Defensoria Pública, OAB/Ubá e
GRAPAC, encaminhando fatos e solicitando
informações acerca dos procedimentos
adotados pelo Município para o tratamento do
Câncer de Laringe, conforme relato.3)
Requerimento 033/12, ao Prefeito, solicitando
o esclarecimento da prestação de contas da
PMU em 2011 publicada nos Atos Oficiais nº
1000, de 6/2/2012, que consta em Restos a
Pagar o valor de R$11.458.070,59, nomeando
os credores com respectivos valores , além de
expor a situação desta dívida nos meses de
janeiro e fevereiro do presente ano. Vereador
Paulo César Raymundo 1) Indicação 028/12, ao
Prefeito e Secretário Municipal de Obras,
solicitando retoque nas faixas de pedestres em
todo o município de Ubá. 2) Indicação 029/12,
ao Secretário de Obras e Chefe de Seção de
Parques e Jardins, solicitando a poda das
árvores da Praça da Vila Casal, bem como, que
intercedam junto à Energisa, no sentido de
promover melhoras na iluminação da mesma, a
pedido da população. 3) Requerimento 034/12,
ao Prefeito, solicitando asfaltamento da Rua
Maria Duarte Cancela, bairro Cohab, reiterando
a Indicação 124/11 de mesma autoria. 4)
Requerimento 035/12, ao prefeito, Secretário
de Obras e Secretário de Planejamento,
solicitando a construção de quebra-molas nas
Ruas Vereador Benedito Augusto Vieira e Luiz
de Matos, a pedido dos moradores, reiterando a
Indicação 223/11 de mesma autoria. 5)
Requerimento 036/12, ao Prefeito e Secretário
Municipal de Saúde, solicitando a urgente
contratação de médicos especialistas para o
atendimento na Policlínica, nas especialidades
de Mastologia, Angeologia, Neuropediatria e
Nutrição, reiterando o Requerimento 069/10 de
mesma autoria. 6) Requerimento 037/12, ao
Prefeito, solicitando a adesão ao Projeto Olho
Vivo, do Ministério da Justiça, reiterando o
Requerimento 287/09 de mesma autoria. 7)
Requerimento 039/12, à Mesa Diretora, para
que esta agende uma Audiência Pública, com a
presença do Comandante do 21º BPMMG,
Prefeito, Poder Judiciário, Ministério Público,
Associações de Moradores e outros
movimentos, com o intuito de discutir a
Segurança Pública no Município de Ubá, com
ampla divulgação, para que a população possa
se manifestar. 8) Moção de Pesar 008/12, pelo
falecimento da Senhora Rosa Pereira Boscato,
ocorrido recentemente. Vereadora Rosângela
Alfenas 1) Indicação 030/12, ao prefeito,
solicitando a regularização do pavimento e
asfaltamento dos locais que menciona, da Rua
Maria Coeli Miguelito, bairro Santana. 2)
Moção de Pesar 009/12, pelo falecimento do
Senhor José Moreira do Nascimento, ocorrido
no último dia 13 de fevereiro. Vereador Vinícius
Samôr de Lacerda 3) Requerimento 038/12, ao
Prefeito, solicitando uma parceria e integração
das Associações de Moradores e Associação
Comercial de Ubá para a implantação dos
containers da Coleta Seletiva. 4) Representação
012/12, à Viação Ubá Transportes LTDA,
solicitando um horário diferenciado para
atender ao bairro Jardim Esperança no período
noturno. 5) Moção de Congratulações e
Aplausos 010/12, à Coordenação local da
Renovação Carismática Católica de Ubá para a
realização do 24º Rebanhão de Carnaval.
Proposição Englobada – Vereadores Carlos da
Silva Rufato e Paulo César Raymundo 1)
Moção de Pesar 011/12, pelo falecimento do
Senhor Roberto Fortunato Lucarelli, ocorrido
no último dia 25 de fevereiro de 2012. Passa-se
à Ordem do Dia: Primeira discussão e votação
das seguintes matérias: 1) Projeto de Lei nº
003/12 que “Dispõe sobre a revisão geral da
remuneração dos Servidores Públicos
Municipais e dá outras providências”. A matéria
encontra-se com vista concedida ao vereador
Jorge Custódio Gervásio que devolve a matéria
pra mesa. O projeto foi aprovado por 7 votos
favoráveis e 2 contra. 2) Projeto de Lei nº 04/12
que “Autoriza o repasse de subvenção social e
auxílio financeiro a entidades assistenciais que
menciona, com recursos do FIA – Fundo para a
Infância e Adolescência”. O projeto foi
aprovado por unanimidade (9 votos). 3) Projeto
de Lei nº 05/12 que “Autoriza a abertura de
Crédito Especial ao Orçamento Municipal de
2012, no âmbito do Fundo Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente”. O
projeto foi aprovado por unanimidade (9 votos).
Passa-se à discussão e votação das proposições
dos senhores vereadores: Requerimento 030/12
foi rejeitado por 7 votos a 2., o Requerimento
029/12 foi rejeitado por 6 votos., o
requerimento 027/12 foi retirado para serem
feitas as modificações, o requerimento 033/12
foi retirado até a próxima semana. As demais
proposições foram aprovadas por unanimidade
(9 votos). A Srª. presidente agradece a presença
de todos e declara encerrada esta sessão.
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Resumo da Ata nº 139, da Sessão
Extraordinária da Câmara Municipal de
Ubá, realizada no dia 27 de fevereiro de 2012.
Presentes todos os senhores vereadores. Passase a Ordem do Dia: Discussão e votação final da
seguinte matéria: 1) Projeto de Lei nº 003/12
que “Dispõe sobre a revisão geral da
remuneração dos Servidores Públicos
Municipais e dá outras providências”. O projeto
foi aprovado por 7 votos favoráveis e 2 contra.
2) Projeto de Lei nº 04/12 que “Autoriza o
repasse de subvenção social e auxílio financeiro
a entidades assistenciais que menciona, com
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recursos do FIA – Fundo para a Infância e
Adolescência”. O projeto foi aprovado por
unanimidade (9 votos). 3) Projeto de Lei nº
05/12 que “Autoriza a abertura de Crédito
Especial ao Orçamento Municipal de 2012, no
âmbito do Fundo Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente”. O projeto foi
aprovado por unanimidade (9 votos). A Srª.
Presidente agradece a presença de todos e
declara encerrada esta sessão.
Resumo da Ata nº 140, da Sessão Ordinária
da Câmara Municipal de Ubá, realizada no
dia 05 de março de 2012. Ausente o vereador
Paulo César Raymundo. Aprovação das Atas de
nºs. 138 e 139. Em seguida leitura do Protocolo:
leitura das correspondências recebidas. Passase à leitura de proposições dos Srs. Vereadores:
Vereador Carlos da Silva Rufato 1) Indicação
031/12, ao Prefeito, solicitando uma nova
mudança no leito do rio, no Córrego dos
Mendes, bem como o cascalhamento de sua
estrada, nos locais que menciona. 2) Indicação
032/12, ao Prefeito, solicitando capina geral
junto à Rua José de Azevedo, Xangrilá, a pedido
dos moradores. 3) Indicação 033/12, ao
Prefeito, solicitando cimentação da Travessa
Ana Maria da Conceição, bairro Industrial, nas
proximidades do número 1155, a pedido dos
moradores. 4) Indicação 034/12, ao Prefeito,
solicitando a ligação entre as ruas 4 e 5 do bairro
São Domingos, bem como o calçamento ou
asfaltamento da rua a ser construída. 5) Moção
de Pesar 012/12, pelo falecimento do Senhor
Altivo Betio, ocorrido recentemente. Vereador
Dalmo José Coelho 1) Indicação 035/12, ao
Prefeito e Secretário Municipal de Educação,
sugerindo a implantação da disciplina
“Educação Cívica” nas escolas municipais de
Ubá. 2) Requerimento 040/12, ao Prefeito,
solicitando com urgência, a recuperação do
asfaltamento das ruas do bairro Cibraci,
principalmente no trajeto do ônibus urbano,
reiterando proposição de mesma autoria.
Vereador Darci Pires da Silva 1) Moção de
Congratulações e Aplausos 013/12, à
Professora Lilian Georgina Laktini, pelos
brilhantes trabalhos prestados na área da
educação em nosso município. 2) Moção de
Congratulações e Aplausos 014/12, à Senhora
Dra. Ana Paula Gomes de Aguiar Vargas,
Assessora Especial II e Presidente da
UBAPREV. Vereador Jorge Custódio Gervásio
1) Indicação 036/12, aos Secretários de
Finanças e Administração, sugerindo que, o
reajuste anual dos servidores públicos do
município de Ubá seja discutido com bastante
antecedência. 2) Indicação 037/12, ao Prefeito,
solicitando estudos que viabilizem à construção
de uma quadra poliesportiva para a comunidade
do bairro Schiavon, a pedido dos moradores.
Vereador José Roberto Reis Filgueiras 1)
Indicação 038/12, ao Prefeito, solicitando a
construção de um quebra-molas junto à
Avenida Marechal Floriano Peixoto, bairro Vila
Casal, nas proximidades do Supermercado
Stilo. 2) Indicação 039/12, ao Prefeito,
solicitando a limpeza geral de todas as ruas do
bairro Altair Rocha, a pedido dos moradores.
Vereador Luiz Alberto Gravina 1) Indicação
040/12, ao Prefeito, solicitando a extensão dos
passeios da “Rua da Cebola” atrás do Banco
Bradesco, no centro desta cidade. 2)
Requerimento 041/12, ao Prefeito, solicitando
o complemento do asfaltamento do final da Rua
Ismael de Oliveira, bairro Santa Bernadete,
reiterando o Requerimento 195/10 de autoria do
Vereador Carlos da Silva Rufato. 3) Moção de
Pesar 015/12, pelo falecimento da Senhora
Sueli Ladeira Soares, ocorrido recentemente
nesta cidade. Vereador Mauricio Valadão
Reimão de Melo 1) Indicação 041/12, ao
Prefeito, solicitando providências para
reformar o piso asfáltico da Avenida Elpídea
Fagundes, bairro Santa Edwirges. 2)
Requerimento 042/12, ao Prefeito, solicitando
documentação que menciona, referente à obra
do bairro Santa Bernadete, de captação de águas
e esgoto. 3) Requerimento 043/12, ao Prefeito,
solicitando esclarecimentos ante a prestação de
contas publicada no jornal Atos Oficiais nº
1000, que menciona. 4) Requerimento 044/12,
ao Prefeito, solicitando esclarecimentos
referentes ao programa Proformação. Vereador
Vinícius Samôr de Lacerda 1) Requerimento
045/12, ao Prefeito, solicitando uma alteração
no Código de Posturas do Município, para
aumentar a punição dos proprietários de
terrenos sujos. 2) Requerimento 046/12, ao
Prefeito e à Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Social, solicitando a criação
da Coordenadoria Municipal de Políticas
Públicas para Mulheres, visando à organização
do Conselho e da Primeira Conferência
Municipal de Mulheres. 3) Requerimento
047/12, à Mesa Diretora, solicitando o
agendamento do Seminário Legislativo
“Aplicabilidade da Lei Maria da Penha na
Cidade de Ubá”. Proposição Englobada –
Vários Vereadores 1) Requerimento 048/12, ao
Controlador Interno, Secretário Municipal de
Finanças e de Planejamento, solicitando o
comparecimento em reunião a ser agendada
com a Comissão de Finanças da Câmara
(COFTC), para esclarecerem e detalharem a
prestação de contas do município de Ubá. Todas
as
proposições foram aprovadas por
unanimidade dos presentes (8 votos). A Srª.
presidente agradece a presença de todos e
declara encerrada esta sessão.
Resumo da Ata nº 141, da Sessão Ordinária
da Câmara Municipal de Ubá, realizada no
dia 12 de março de 2012. Presentes todos os
senhores vereadores. Passa-se para a discussão
e votação da Ata nº. 140. O vereador Paulo
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César pede vista até a próxima reunião
ordinária. Em seguida leitura do Protocolo:
leitura das correspondências recebidas. Passase à leitura de pareceres: 1) Leitura do Projeto
de Lei que “altera a ementa e o artigo 1º da Lei
Municipal nº 3.476, de 30 de junho de 2005, que
dispõe sobre a concessão da Comenda Ary
Barroso ao Senhor José Valdemar de Aguiar.”
Projeto recebeu parecer favorável da Comissão
de Legislação, Justiça e Redação Final. 2)
Leitura do Projeto de Decreto Legislativo que
“aprova as contas do município de Ubá,
referente ao exercício de 2005.” Projeto
recebeu parecer favorável da Comissão de
Orçamento, Finanças e Tomada de Contas e da
Comissão de Legislação, Justiça e Redação
Final. 3) Leitura do Projeto de Lei que “concede
reajuste aos vencimento básicos dos Servidores
Públicos da Câmara Municipal de Ubá, e
contém outras disposições.” Projeto 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 042/12, ao
Prefeito, solicitando diversas benfeitorias
como calçamento, construção de redes de
esgoto, captação de águas pluviais e iluminação
(Intercessão Junto à Energisa), junto à Rua
Sofia Marcos, bairro Olaria, a pedido dos
moradores. 2) Indicação 043/12, ao Prefeito,
solicitando a construção de redes de captação
de águas pluviais, nos fundos da empresa
Maval Móveis, na Rodovia Ubá/Rodeiro, a
pedido dos funcionários. 3) Requerimento
049/12, ao Plenário, solicitando a aquisição de
um Ar Condicionado Modelo Portátil, para a
recepção da Câmara Municipal de Ubá. 4)
Requerimento 050/12, ao Prefeito, solicitando
a reconstrução do asfaltamento das ruas
afetadas pelas recentes chuvas, no bairro Santa
Bernadete, reiterando o Requerimento 004/12
de mesma autoria. 5) Representação 013/12, ao
DER/MG, solicitando estudos que viabilizem a
canalização das águas das proximidades do
anel Viário, na Estrada Ubá/Rodeiro, onde
menciona. 6) Moção de Congratulações e
Aplausos 016/12, à Banda de Música do 21º
BPMMG, pela homenagem ao Dia
Internacional da Mulher, realizada nesta Casa,
dia 08 de março. 7) Moção de Congratulações e
Aplausos 017/12, pelo transcurso de 40 anos da
E. E, Deputado Carlos Peixoto Filho –
Polivalente – no último dia 08 de março.
Vereador Darci Pires da Silva 1) Moção de
Congratulações e Aplausos 018/12, ao Pastor
José Valdemar de Aguiar, pelo transcurso de seu
natalício, ocorrido no último dia 10 de março.
2) Moção de Congratulações e Aplausos
019/12, à Senhora Sebastiana de Jesus Silva
Mota, pelo exemplo de superação e
solidariedade. Vereador Jorge Custódio
Gervásio 1) Indicação 044/12, ao Prefeito,
solicitando a limpeza e capina de um lote da
municipalidade, em frente ao número 107 da
Rua São Bartolomeu (Rua 6) do bairro São
Domingos, a pedido dos moradores. 2)
Requerimento 051/12, ao Secretário Municipal
de Saúde, parabenizando a secretaria pela
organização no atendimento e, solicitando com
urgência, mais médicos para o atendimento
junto ao posto do PSF na Cohab, a pedido dos
moradores. 3) Representação 014/12, ao
Gerente Distrital da Copasa, a implantação do
abastecimento de água potável ao Distrito de
Diamante desta cidade. Vereador José Roberto
Reis Filgueiras 1) Indicação 049/12, ao
Prefeito, solicitando limpeza geral da Rua
Maurício Baião Gazolla, bairro Vila Casal. 2)
Indicação 050/12, ao Prefeito, solicitando a
colocação de containers de lixo junto à Rua
Tenente Pedro Batalha, bairro Caxangá, a
pedido dos moradores. Luiz Alberto Gravina 1)
Indicação 045/12, ao Prefeito, solicitando
limpeza e capina na Rua Sebastião Lisboa de
Andrade, bairro Peluso, a pedido dos
moradores. 2) Indicação 046/12, ao Prefeito,
solicitando a construção de uma guarita de
ônibus em frente ao número 236 da Rua José
Azevedo, bairro Xangrilá, a pedido dos
moradores. Vereador Mauricio Valadão
Reimão de Melo 1) Requerimento 052/12, ao
prefeito, retificando informações contidas no
Requerimento 042/12 de mesma autoria.
(Sobre os Contratantes PMU e a União Informações sobre a Obra de Canalização que
ocorre no bairro Santa Bernadete). 2)
Requerimento 053/12, ao Prefeito e Secretário
Municipal de Administração, externando-lhes a
preocupação referente às movimentações
financeiras da Empresa ATRAN II, que
mantém relações com a Prefeitura Municipal de
Ubá. Vereadora Rosângela Alfenas 1)
Indicação 048/12, ao Prefeito, solicitando
sinalização regulamentadora e educativa de
trânsito para as Ruas Cel. Otaviano da Rocha,
bairro São Domingos, e Oswaldo Bressan,
bairro Lava-pés, nos locais que menciona. 2)
Requerimento 054/12, à Secretaria Municipal
de Obras e Serviços Urbanos, solicitando uma
atenção especial ao bairro Santa Rosa para
conter o excesso de poeira ocasionado pela
pavimentação dos logradouros do mesmo.
Vereador Vinícius Samôr de Lacerda 1)
Requerimento 055/12, ao Prefeito, solicitando
a adequação e integração do Eco Ponto
existente na cidade e a Reciclau para a coleta de
lixo eletrônico. Todas as proposições foram
aprovadas por unanimidade (09 votos). Leitura
da Ordem do dia e o vereador Vinícius Samôr
pede uma reunião extraordinária para que seja
votado o reajuste dos servidores do Legislativo,
tendo o acordo do Plenário. A Srª. Presidente
agradece a presença de todos e declara
encerrada esta sessão.
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15 de abril de 2012

Proposições
Proposições da reunião do
dia 02/04/2012
Vereador Carlos da Silva
Rufato
Indicação 060/12, ao Prefeito,
solicitando a construção de
bueiros nos locais que
m e n c i o n a , n a Av e n i d a
Olegário Maciel, nas
proximidades da obra de
canalização do córrego do
mesmo bairro.
Indicação 067/12, ao Prefeito,
solicitando a limpeza geral,
bem como calçamento da
parte final da Rua Lenir
Guizeline de Andrade, bairro
Coparma, a pedido dos
moradores.
Requerimento 072/12, ao
Prefeito, solicitando a retirada
do entulho acumulado, nos
fundos das casas próximas ao
córrego do bairro Santa
Bernadete, a pedido dos
moradores.
Ve re a d o r D a l m o J o s é
Coelho – Dalmo Cabeleireiro
Indicação 061/12, ao Prefeito,
solicitando a construção de
redes para captação de águas
pluviais na estrada que dá
acesso à comunidade Pedra
Redonda, a pedido dos
moradores.
Requerimento 073/12, ao
Prefeito, solicitando
asfaltamento na Rua Oséas
Maranhão, bairro Oséas
Maranhão, a pedido dos
moradores, reiterando a
Indicação 229/09 de mesma
autoria.
Vereador Jorge Custódio
Gervásio – Jorge da Kombi
Indicação 062/12, ao Prefeito,
solicitando interceder junto à
ENERGISA, visando
promover a troca das
lâmpadas dos postes da Rua
Cecília Médice Tonieto,
bairro San Rafael.
Indicação 068/12, ao Prefeito,
solicitando a construção de
quebra-molas em locais
estratégicos, na Rua João
Schiavon, bairro Schiavon, a
pedido dos moradores.
Projeto de Lei 009/12,
“Dispõe sobre a concessão do
Título de Cidadania
Honorária de Ubá, ao Padre
Carlos Roberto Moreira de
Oliveira”.
Vereador José Roberto Reis
Filgueiras – Zé Roberto do
Móveis Bettio
Requerimento 074/12, ao
Coordenador da Defesa Civil,
solicitando um projeto a ser
enviado à Defesa Civil
Estadual no sentido de
promover a destinação de
recursos de infraestrutura em
diversos locais que menciona.
Moção de Congratulações e
Aplausos 033/12, ao Senhor
José Geraldo Faria, ExPresidente do Conselho

Municipal de Saúde, pelos
brilhantes serviços
prestados.
Vereador Luiz Alberto
Gravina
Requerimento 075/12, ao
Prefeito, solicitando
interceder junto à
ENERGISA, visando dar
melhor iluminação à praça do
Povoado São Domingos, na
Colônia Padre Damião.
Representação 023/12, à
Secretaria de Estado de
Planejamento e Gestão,
solicitando a implantação de
uma UAI – Unidade de
Atendimento Integrado – na
cidade de Ubá.
Vereador Mauricio Valadão
Reimão de Melo – Doutor
Valadão
Requerimento 078/12, ao
Prefeito, solicitando a
formação de uma Comissão
Técnica, comandada pela
Sociedade dos Engenheiros,
Arquitetos e Agrônomos de
Ubá e Região e Conselho
Regional de Engenharia e
Arquitetura, com a finalidade
de apurar responsabilidades
nas inundações e estragos
causados pelas chuvas de
janeiro no Bairro Santa
Bernadete.
Requerimento 077/12, ao
Prefeito, reiterando a
solicitação feita no
requerimento nº042/12, de
cinco de março de 2012,
solicitando diversas
informações referentes à obra
de canalização do córrego no
bairro Santa Bernadete, que
menciona.
Requerimento 079/12, ao
Prefeito, reiterando a
solicitação feita no
Requerimento nº 253/11 de
05/12/ 2011, solicitando
informações sobre licitações e
contratos firmados pela PMU
com as Empresas Atran II e
Cestermig.
Vereador Paulo César
Raymundo
Indicação 063/12, ao Prefeito,
solicitando a construção de
redes para captação de águas
pluviais nas Ruas Cel.
Sebastião Ramos de Castro e
Dr. Fécas, bairro Eldorado.
Indicação 064/12, ao Prefeito,
solicitando calçamento da
Vila Clarismundo da Rocha
Marliere, Centro.
Indicação 065/12, ao Prefeito,
solicitando ativar o
Restaurante Popular na cidade
de Ubá.
Ve r e a d o r a R o s â n g e l a
Alfenas
Indicação 066/12, ao Prefeito,
solicitando diversas
benfeitorias para a Avenida
Comendador Teixeira e Silva,
bairro Santana.
Vereador Vinícius Samôr de

Lacerda
Requerimento 076/12, ao
Prefeito, solicitando a volta da
Feira do Livro nesta cidade.
Proposição Englobada –
Vereadores Carlos da Silva
Rufato e Rosângela Alfenas
Moção de Pesar 032/12, pelo
falecimento do Senhor Paulo
Roberto Matias, ocorrido
recentemente.
Proposições da reunião do
dia 09/04/2012
Vereador Carlos da Silva
Rufato
Indicação 069/12, ao Prefeito,
solicitando interceder junto à
ENERGISA, no sentido de
promover a colocação de
postes com iluminação
pública junto à Rua Maria
Mônica, bairro Meu Sonho, a
pedido dos moradores.
Indicação 070/12, ao Prefeito,
solicitando a doação de um
terreno da municipalidade, à
Associação dos Servidores
Públicos do Município de
Ubá.
Indicação 085/12, ao Prefeito,
solicitando calçamento ou
asfaltamento da Rua José
Cavalieri, bairro Inês Groppo.
Ve re a d o r D a l m o J o s é
Coelho – Dalmo Cabeleireiro
Requerimento 086/12, ao
Prefeito, solicitando
cascalhamento de um trajeto
de aproximadamente 15 Km,
na Estrada da Comunidade do
Emboque.
Vereador Darci Pires da
Silva – Pastor Darci
Indicação 071/12, ao Prefeito,
solicitando a regularização do
calçamento da parte final da
Rua José Gualberto de Melo,
bem como asfaltamento do
mesmo trecho, bairro
Industrial, a pedido dos
moradores.
Indicação 072/12, ao Prefeito,
solicitando o recapeamento do
asfalto da Rua Geraldo
Magela Fernandes, bairro
Santa Edwirges, a pedido dos
moradores.
Indicação 073/12, ao Prefeito,
solicitando a antecipação
(mudança de local) de um
quebra-molas da Avenida
Senador Levindo Coelho, de
frente ao antigo Luan
Materiais de Construção para
antes da travessia que dá
acesso à Padaria, lá existente.
Requerimento 080/12, ao
Setor de Fiscalização da PMU
e ao Secretário Municipal de
Meio Ambiente, solicitando
providências acerca de um
Aterro Ilegal situado à Rua
Antonino da Costa Ribeiro,
bairro Antonio Bigonha.
Moção de Congratulações e
Aplausos 034/12, ao 3º
Sargento do 2º Pelotão de
Polícia Rodoviária, Paulo
Cezar de Azevedo Vidal, pelos

brilhantes serviços prestados
nesta cidade.
Vereador Jorge Custódio
Gervásio – Jorge da Kombi
Indicação 074/12, ao Prefeito,
solicitando a limpeza de um
terreno situado ao lado do
número 135 da Rua Otaviano
Gomes, bairro Noeme
Batalha, a pedido dos
moradores.
Indicação 083/12, ao Prefeito,
solicitando a construção de
uma guarita para os usuários
da Praça Guido Marliere,
centro.
Requerimento 081/12, ao
Prefeito e Secretário
Municipal de Saúde,
solicitando informações sobre
uma denúncia, de que
ocupantes de cargos em
comissão do Poder Executivo
Municipal que trabalham na
Secretaria Municipal de
Saúde, estariam deixando de
marcar exames a ubaenses,
para marcar para moradores
de suas cidades, visinhas a
Ubá.
Requerimento 082/12, ao
Secretário Municipal de
Saúde, solicitando
providências que visem sanar
o problema da falta de
médicos da Unidade do PSF
do bairro Schiavon.
Requerimento 083/12, ao
Setor de Fiscalização da
Prefeitura, solicitando cópia
do licenciamento ambiental
da obra da Caixa Econômica
Federal, se houver, que está
sendo realizada na esquina da
Rua Santa Catarina com a
Avenida Olegário Maciel,
bem como providências
acerca de eventuais
irregularidades, pelo fato
desta estar sendo construída
sobre o córrego do bairro
Santa Bernadete.
Vereador José Roberto Reis
Filgueiras – Zé Roberto do
Móveis Bettio
Indicação 075/12, ao
Secretário Municipal de
Saúde, solicitando
campanhas educativas nas
ESF de Ubá, com a
finalidade de orientar a
população sobre a forma
correta de descartar
medicamentos vencidos e
inutilizáveis.
Indicação 082/12, ao Prefeito,
solicitando limpeza e capina
de todas as ruas do Bairro
Santa Cruz, a pedido dos
moradores.
Vereador Luiz Alberto
Gravina
Indicação 076/12, ao Prefeito,
solicitando limpeza e capina
de toda a Rua Marieta
Campos, bairro Santa
Bernadete, a pedido dos
moradores.
Indicação 077/12, ao Prefeito,

solicitando a abertura de uma
rua, dando continuidade à
Avenida Brasil, ligando-a a
Rua Luizinha Pacheco, bairro
Nova Olinda, bem como o
calçamento da mesma, no
caso da realização desta
benfeitoria.
Indicação 078/12, ao
Prefeito, solicitando o
calçamento da Praça Antônio
Stanziola, da Comunidade da
Ligação, bem como que
interceda junto à ENERGISA,
no sentido de promover a
iluminação do mesmo
logradouro.
Indicação 079/12, ao
Prefeito, solicitando que
interceda junto à
OI/TELEMAR, visando
promover a extensão da linha
telefônica para atender todo o
bairro Santana, em especial, à
“Estrada Sperandio”.
Vereador Mauricio Valadão
Reimão de Melo – Doutor
Valadão
Indicação 080/12, ao
Prefeito, solicitando o
recapeamento do asfalto da
Rua Jurandir Perón, bairro
Agroceres, a pedido dos
moradores.
Requerimento 084/12, ao
Prefeito, solicitando
informações sobre a situação
atual do Aeroporto Regional
de Ubá.
Requerimento 085/12, ao
Prefeito, solicitando a
apuração da denúncia
encaminhada à PMU, contida
no Requerimento 217/11 de
mesma autoria, referente à
reforma da residência de um
Secretário Municipal com
materiais fornecidos pela
Prefeitura.
Moção de Congratulações e
Aplausos 036/12, ao Jornal
Gazeta Regjornal, pelo
transcurso de seus 15 anos de
existência.
Vereador Paulo César
Raymundo
Indicação 081/12, ao Prefeito
e Secretário Municipal de
Obras e Serviços Urbanos,
solicitando providências que
visem sanar o problema de
infiltração e afundamento do
asfalto da Rua Santa Cruz, nas
proximidades da loja
Passaredo, no centro desta
cidade.
Indicação 084/12, ao
Prefeito, solicitando o devido
patrolamento no Córrego São
Domingos, bairro Ligação, na
“Comunidade dos Costas”.
Proposição Englobada –
Vereadores Luiz Alberto
Gravina e Paulo César
Raymundo
Moção de Pesar 035/12, pelo
falecimento do Senhor Altivo
Emídio de Almeida, ocorrido
recentemente.
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