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Segurança Pública é debatida na Câmara
No último dia 05/11, os
Vereadores de Ubá
realizaram uma
audiência pública para
debater a segurança
pública na cidade, em
decorrência de
proposição do Vereador
Paulo César Raymundo
(DEM), aprovada por
unanimidade.
Participaram o prefeito
Vadinho Baião; Juiz de
D i r e i t o d a Va r a
Criminal, Nilo
Marques Martins
Junior; o Promotor de
Justiça, André Resende
Padilha; o Delegado
Regional, Marcos
Vinícius de Paiva Silva;
o Comandante do 21º
Batalhão de Polícia
Militar, Major Lúcio
Mauro Campos Silva; e
o 1º Tenente Arrighi.
Em reunião extensa, autoridades municipais discutiram amplamente o tema, mesmo com o baixo número de presentes à sessão
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Segurança Pública é o meio
pelo qual o Estado busca
garantir a paz social para
todos, é o conjunto de ações
que visam antes de tudo
zelar pela vida, a liberdade e
a proteção do patrimônio.
Ela é, também, fundamental
para uma boa qualidade de
vida em uma comunidade,
bem com o complemento de
outras políticas sociais,
como educação, igualdade
social, saúde, etc. A
Segurança Pública é
necessária para
regulamentar as ações
humanas no convívio
social, potencialmente
c a p a z d e r e s t r i n g i r,
controlar e reprimir a
violência dentro da
sociedade.
A segurança pública
enquanto atividade
desenvolvida pelo Estado é
responsável por

empreender ações de
repressão e oferecer
estímulos ativos para que os
cidadãos possam conviver,
trabalhar, produzir e se
divertir, protegendo-os dos
riscos a que estão expostos.
As instituições

responsáveis por essa
atividade atuam no sentido
de inibir, neutralizar ou
reprimir a prática de atos
socialmente reprováveis,
assegurando a proteção
coletiva e, por extensão, dos
bens e serviços.

Os Vereadores Rosângela Alfenas (E) e Vinícius Samôr (D)
foram os autores das proposições
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Segurança é tema de proposições
A segurança pública enquanto
atividade desenvolvida pelo
Estado é responsável por
empreender ações de repressão
e oferecer estímulos ativos para
que os cidadãos possam
conviver, trabalhar, produzir e
se divertir, protegendo-os dos
riscos a que estão expostos.
As instituições responsáveis
por essa atividade atuam no
sentido de inibir, neutralizar ou
reprimir a prática de atos
socialmente reprováveis,
assegurando a proteção
coletiva e, por extensão, dos
bens e serviços.
Portanto, Segurança Pública é o
meio pelo qual o Estado busca
garantir a paz social para todos,
é o conjunto de ações que visam
antes de tudo zelar pela vida, a
liberdade e a proteção do
patrimônio. Ela é, também,
fundamental para uma boa
qualidade de vida em uma
comunidade, bem com o
complemento de outras
políticas sociais, como
educação, igualdade social,
saúde, etc. A Segurança Pública
é necessária para regulamentar
as ações humanas no convívio
social, potencialmente capaz de
restringir, controlar e reprimir a
violência dentro da sociedade.
Com este pensamento, a
Presidente da Câmara,
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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 30 mil pessoas já
acompanham as ações dos
Vereadores no exercício de
suas funções.
Os Vereadores autores das proposições:
Rosângela Alfenas (E) e Vinícius Samôr (PT)

Vereadora Rosângela Alfenas
(PSDB) apresentou o
Requerimento 260/12,
solicitando ao Executivo
Municipal, empenho para
agilizar uma parceria com a
Cadeia Pública Municipal, bem
como com o Poder Judiciário,
visando a urgente construção
de uma cela para abrigar
menores infratores de Ubá. A
proposição foi aprovada por
unanimidade.
Outra proposição, também
aprovada por unanimidade,
igualmente voltada para a
segurança pública foi
apresentada pelo Vereador
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.Através do Requerimento
261/12, aprovado por
unanimidade dos Vereadores,
o Vereador Jorge Custódio
Gervásio (PV) solicitou ao
órgão competente da
administração municipal a
possibilidade de remeter um
Projeto de Lei Complementar
para apreciação da Câmara,
alterando a Lei Complementar
141, que Institui o Programa
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de capacitação dos Servidores
da Prefeitura de Ubá
(PROFORMAÇÃO).
De acordo com a proposição
apresentada, o projeto de Lei
viria a beneficiar, também,
com bolsas de estudos, os
servidores da Câmara
Municipal, concedendo
isonomia deste benefício entre
os servidores dos Poderes
Executivo e Legislativo.

Vereador Jorge da Kombi (PV)

Saúde motiva proposição

giselecaires@camarauba.mg.gov.br

Twitter:
www.twitter.com/camara_uba

A Vereadora Rosângela
Alfenas (PSDB) solicitou,
através da indicação 246/12,
a instalação de corrimão na
rampa e escada de acesso do
velório municipal.
De acordo com a Edil, esta
medida irá facilitar a
locomoção e segurança das
pessoas idosas que àquele
local comparecem.
A proposição foi aprovada
por unanimidade durante a
reunião ordinária que
aconteceu no dia 12/11.

Vereador quer benefícios
para servidores da Câmara

martim.barbosa@camarauba.mg.gov.br

E-mail:
imprensa@camarauba.mg.gov.br

Velório Municipal

Vinícius Samôr (PT). A
Representação 056/12, solicita
o envio de correspondência ao
Presidente da Comissão de
Segurança Pública da
Assembleia Legislativa de
Minas Gerais, Dep. João Leite,
solicitando-lhe empenho
necessário junto ao setor
competente do Estado, visando
a possibilidade de aumenta, em
caráter de extrema urgência, o
efetivo policial da 35ª Cia. de
PM, do 21º Batalhão de Polícia
Militar, sediados na cidade,
visto a crescente onda de
ocorrências de delitos no
município.

O “Sabemos que cerca de 50%
dos infartados não chegam
com vida ao hospital, e dos que
são atendidos, muitos morrem
no CTI (Centro de Tratamento
Intensivo) ou ficam com lesão
residual importante, limitando
seu modo de vida. Na nossa
cidade, o cateterismo cardíaco
não é credenciado pelo SUS
(Sistema Único de Saúde), o
que impossibilita o
atendimento aos pacientes sem
recursos ou planos de saúde”.
Esta foi a justificativa do
Vereador Maurício Valadão
Reimão de Melo (PTB) ao
apresentar uma indicação,
aprovada por unanimidade,
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Em uma sociedade na qual se
exerce democracia plena, a
segurança pública garante a
proteção dos direitos
individuais e assegura o pleno
exercício da cidadania. Neste
sentido, a segurança não se
contrapõe à liberdade e é
condição para o seu exercício,
fazendo parte de uma das
inúmeras e complexas vias por
onde trafega a qualidade de vida
dos cidadãos. Quanto mais
improvável a disfunção da
ordem jurídica maior o
sentimento de segurança entre
os cidadãos.
As forças de segurança buscam
aprimorar-se a cada dia e atingir
níveis que alcancem a
expectativa da sociedade como
um todo, imbuídos pelo
respeito e à defesa dos direitos
fundamentais do cidadão e, sob
esta óptica, compete ao Estado
garantir a segurança de pessoas
e bens na totalidade do território
brasileiro, a defesa dos
interesses nacionais, o respeito
pelas leis e a manutenção da paz
e ordem pública.
Paralelo às garantias que
competem ao Estado, o
conceito de segurança pública é
amplo, não se limitando à
política do combate à
criminalidade e nem se
restringindo à atividade
policial.

Notas

O Vereador Dr. Valadão (PTB)

sugerindo ao prefeito
municipal que seja realizado
um convênio com o Hospital
Santa Isabel, Serviço de
Hemodinâmica, para o
atendimento de urgência aos
pacientes do SUS, na fase
aguda do infarto do miocárdio,
através da angioplastia
coronária.
Ainda de acordo com a
proposição, outros Estados e
municípios tem realizados
convênios semelhantes,
devido à precariedade do SUS
e, assim, colaborando
efetivamente com a saúde dos
cidadãos.

30 de novembro de 2012

Destaque

Segurança Pública é debatida na Câmara
No último dia 05/11, os Vereadores
de Ubá realizaram uma audiência
pública para debater a segurança
pública na cidade, em decorrência
de proposição do Vereador Paulo
César Raymundo (DEM),
aprovada por unanimidade.
Participaram o prefeito Vadinho
Baião; Juiz de Direito da Vara
Criminal, Nilo Marques Martins
Junior; o Promotor de Justiça,
André Resende Padilha; o
Delegado Regional, Marcos
Vinícius de Paiva Silva; o
Comandante do 21º Batalhão de
Polícia Militar, Major Lúcio Mauro
Campos Silva; e o 1º Tenente
Arrighi.
Ao iniciar a sessão, a Vereadora
Rosângela Alfenas (PSDB)
enalteceu a presença de populares
no plenário. “Agradeço a presença
dos cidadãos que estão
prestigiando esta audiência. O
interesse da população em
participar diretamente da discussão
de temas importantes para a
comunidade é sinal de
amadurecimento político e uma
homenagem aos valores
democráticos”, ressaltou a
Presidente da Câmara.
O Vereador autor da proposição,
Paulo César Raymundo, foi o
primeiro a se manifestar. “Somos
todos conhecedores do empenho
por parte das autoridades, aqui
presentes, no combate à
criminalidade em nosso município.
Acredito, portanto, que esta
audiência é uma grande
oportunidade que teremos em
busca de soluções para esta
questão”, disse.
Entre os convidados, o primeiro a
se manifestar foi o Comandante do
21º BPM, Major Lúcio Mauro
Campos Silva. De acordo com o
Major, medidas estão sendo
tomadas com relação ao assunto.
“Nós estamos, apesar de todas as
dificuldades de recursos humanos e
logísticos, e de todo o cenário que
envolve a questão da violência, seja
em Ubá ou qualquer outro
município, estamos tomando
medidas pontuais para conter a
questão da violência na cidade.
Algumas medidas já foram
tomadas, algumas reuniões foram
realizadas buscando soluções
compartilhadas para o problema da
segurança pública”, disse.
De acordo com o Major Lúcio
Mauro Campos Silva, existem
outros motivos para a sensação de
insegurança sentida pela
comunidade. “Apesar de todo o
sensacionalismo que vimos por aí,
seja através da imprensa ou de
manifestações não muito felizes,
promovidas por determinados
comerciantes que causam uma
sensação de insegurança, a cidade
não está nesta situação
demonstrada”, afirmou.
Ainda segundo o Comandante do
21º BPM, o município pode ser
considerado uma cidade tranquila.
“Queria ressaltar que, após
comparativos entre Ubá e cidades
com a mesma população, os
números mostram que a Ubá é uma
das cidades mais tranquilas, em
termos de estatísticas, seja de
criminalidade violenta, seja de
taxas de homicídios”.
O Delegado Regional, Marcos
Vinícius de Paiva Silva, enfatizou

as palavras do Comandante da
Polícia Militar. “Todos os dados
estatísticos podem comprovar que
o município de Ubá encontra-se,
absolutamente e com certeza
absoluta, dentro dos parâmetros
previstos do Governo de Minas
Gerais. É claro que, para as vítimas,
para quem viu ou percebeu alguma
situação envolvendo algum evento
criminoso, quando se fala em
estatística, isso não traz nenhum
tipo de garantia”.
O Delegado fez questão de
enaltecer a participação da
população para reduzir a
criminalidade no município. “As
instituições policiais, o Ministério
Público, o Judiciário e todos os
órgãos de defesa social, o Poder
Público e a Câmara Municipal, com
esta iniciativa, estão dando a
resposta que a sociedade precisa.
Com a participação de todos,
iremos conseguir demonstrar que,
com muitos esforços, é muito mais
fácil reduzirmos, ainda mais, os
números da criminalidade, que são
muito reduzidos”.
Para Vadinho Baião, prefeito de
Ubá, o tema segurança pública
deveria ser debatido por todos. “É
importante discutirmos sempre o
que é melhor para a nossa cidade. O
papel do Executivo, respeitando
nossa capacidade financeira,
e s t a m o s p r o c u r a n d o f a z e r.
Segurança Pública não é só
responsabilidade da prefeitura, da
polícia ou do Judiciário, é
responsabilidade de todos nós,
cidadãos”.
O prefeito destacou os
investimentos do Executivo na
área. “A prefeitura tem mais de
cinco mil alunos envolvidos com
projetos sociais, culturais e
esportivos, com as mais diversas
atividades. Quando melhoramos a
iluminação ou iluminamos uma
praça, por exemplo, estamos
investindo em segurança. A Praça
São Januário, há algum tempo, era
uma praça de guerra. Não
queremos dizer que acabou, mas
diminuiu muito”.
Vadinho Baião lamentou o baixo
comparecimento das pessoas à
sessão. “Eu esperava encontrar um
número muito maior de pessoas
participando desta audiência,
tamanha a divulgação feita sobre a
questão da segurança. Gostaria que
os autores de muitos
questionamentos feitos via internet
estivessem aqui hoje (05/11). É
muito fácil colocar 'fogo' na
internet, mas penso que este
problema deve ser discutido com
muita seriedade”, frisou.
Segundo o prefeito municipal, um
espaço para menores infratores será
construído. “Vamos buscar
recursos para construir um anexo à
cadeia para prender o menor
infrator. Não ter um espaço assim,
hoje, para prender um menor, é um
incentivo à violência na nossa
cidade. Se tivermos um lugar que
comporte 10, 15 menores
infratores, iremos diminuir muito a
violência, já que, em muitas vezes,
os menores infratores são
reincidentes, pois sentem a
impunidade. A sociedade pode
contribuir neste sentido. O projeto
já está pronto e faremos esta obra
em breve. Tenho a certeza de que
estes índices vão baixar ainda

O baixo número de populares foi destacado pelos presentes

mais”.
O baixo número de pessoas
presentes à sessão, também foi
observado pelo Promotor de
Justiça, André Padilha. “Se formos
olhar a questão estatística, sabemos
que não é motivo para um alarme
da forma que está sendo feita.
Estamos mal impressionados pelo
pouco comparecimento neste
auditório, e pela falta de pessoas
que deveriam estar aqui. Não vejo
aqui as pessoas que mais
alardearam desta questão. Tenho
certeza de que estão aqui as pessoas
que, de consciência leve, estão
espontaneamente para obter uma
informação mais clara a este
respeito”.
O promotor fez questão de ressaltar
a importância de uma boa
formação social para a população.
André Padilha elogiou, também, as
ações da Polícia e da Prefeitura.
“Temos que ver que políticas temos
adotado, o que a sociedade tem
feito de forma efetiva para prevenir
estes acontecimentos. Uma
educação social adequada, um
amadurecimento adequado viria
em favor de todos nós. Fico feliz
em ver que os números
apresentados pela polícia e pela
prefeitura em que as iniciativas
efetivamente preventivas, políticas
e sociais, vem sendo adotadas para
trazer um bem estar a um maior
número de pessoas”, disse.
“Os números mostram que o
próprio desinteresse da sociedade
com a pouca presença aqui,
confirma que o alarme não passa de
um alarme”, finalizou André
Padilha.
É preciso, segundo o Juiz de
Direito da Vara Criminal, Nilo
Marques Martins Junior, maior
participação da sociedade.
“Esperávamos que este auditório
estivesse repleto de pessoas. Mas, o
que vemos na realidade, as pessoas
que alardearam não estão aqui. É
muito fácil reclamar e criar uma
falsa realidade e não participar.
Salvo engano, algumas pessoas
querem que o Estado proveja uma
'segurança privada'. 'Eu tenho um
comércio e quero que a polícia
proteja meus clientes'. É o que
temos entendido. A cidade cresce e
a criminalidade aumenta, isto é um
fato. A cidade evolui e temos,
ainda, um pensamento de Ubá há
50 anos atrás. Alguns empresários
brasileiros são capazes de fazerem
doações de centenas de milhares de
reais para eleger políticos, mas não

doam centenas de milhares de reais
para uma entidade filantrópica
desenvolver um projeto social.
Temos tudo para melhorar, aqui em
ubá, mas temos que participar.
Todos querem que o Estado
proveja a segurança, mas se furtam
a participar desta provisão”.
O Juiz de Direito explicou que o
Judiciário vem trabalhando
bastante, contribuindo, desta
forma, para a segurança da
comunidade. “Um dia antes desta
sessão, chegaram à minha sala 14
autos de prisão em flagrante. O que
significa que a segurança pública é
eficiente. Significa que a Polícia
Militar e a Polícia Civil estão
trabalhando. E o Promotor de
Justiça oferecendo denúncia, pois
para se fazer 883 audiências (neste
ano) é necessário o mesmo número
de denúncias. Ao verificarmos
todos estes números apresentados,
este alarde sobre a segurança
pública não condiz com a
realidade. Tivemos, ao longo do
ano, dez homicídios. Oito deles
foram acertos de contas do pessoal
do tráfico. Um da padaria e o outro
houve um envolvimento da vítima
com elementos de má índole, que
resultou em latrocínio (roubo
seguido de morte). Em São Paulo,
somente ontem (04/11), foram
sete”.
Os valores perdidos podem ser uma
má influência, segundo o Líder da
bancada de governo, Vereador
Vinícius Samôr (PT). “Esperamos
que aquelas pessoas que estão aqui,
possam repassar às pessoas que não
vieram aqui para exercer seu
direito à cidadania, que é
necessário repensarmos o nosso
modelo de sociedade. Não adianta
queremos pautar uma sociedade,
na qual os valores são espelhados
em uma novela ou programa de
TV”.
De acordo com o Líder do governo,
as boas referências para a
juventude podem ser cidadãos
ubaenses de destaque. “Temos
referências positivas em nosso
município. O campeão brasileiro
de Karatê mora no Pires da Luz. A
campeã mineira de Tae Kwon Do,
mora no São Domingos. As
manhãs de sábado, na associação
comercial, ficam repletas de jovens
praticando o tênis de mesa. Estas
tem que ser as referências para os
mais jovens. Mas eles não são
capas de jornais”.
Para o Vereador Jorge Custódio
Gervásio (PV), o que acontece na

Praça São Januário e arredores
poderia ser remediado com a
construção de áreas de lazer nos
bairros, tornando, desta forma,
“desnecessária a vinda de todos
para a Praça São Januário”. Ele
analisou, também, o uso de
menores no crime organizado. “O
traficante não permite que seus
filhos usem drogas. Em alguns
casos, nem mesmo os próprios
traficantes usam as drogas que
vendem. Mas eles usam os filhos de
outras pessoas, menores de idade,
para que usem e façam a venda
desta droga. E os menores tem a
certeza da impunidade e do
dinheiro fácil”.
A reestruturação da família é o
principal fator para diminuirmos a
onda de violência, segundo o
Vereador José Roberto Reis
Filgueiras (PT). “Estamos
discutindo o final da violência:
prisão, assalto ou a morte. Mas a
violência começa dentro de casa.
Muitos pais permitem que seus
filhos, menores, trabalhem, mesmo
sendo ilegal. Até porque precisam
de ajuda para manter a família, mas
não deixa de ser uma violência
contra a criança. É necessário que
reestruturemos nossas famílias”.
A perda dos valores é, conforme
disse o Vereador Carlos Rufato
(PSDB), um dos grandes
incentivos para o aumento da
violência. “A base de tudo é a
família. Sou contra trabalhos
pesados para as crianças, mas é
necessário que elas tenham um
e s p a ç o p a r a t r a b a l h a r.
Antigamente, havia o respeito dos
alunos pelos professores. Perderam
os valores”.
Os participantes ressaltaram o
disque-denúncia (181) para que a
sociedade contribua para o
trabalho da polícia. “Você liga, faz
sua denúncia a qualquer hora, com
sigilo e segurança. Sua denúncia é
avaliada e encaminhada ao setor
competente da polícia. Ligando
para o 181 você pode denunciar
tráfico ou uso de drogas, violência
contra pessoas ou animais,
indivíduos procurados, homicídio,
estelionato, fraude, falsificação,
abandono e desmanche de
veículos, roubos ou furtos, porte de
arma ilegal, sequestro, estupro,
prostituição, contrabando,
depósito clandestino, crimes contra
a saúde pública, meio ambiente ou
patrimônio, violências em geral”,
explicaram as autoridades
policiais.
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20 de novembro: Dia Nacional da Consciência Negra
Vinte de novembro é o Dia da
Consciência Negra. A Lei nº
10.639, de 9 de janeiro de
2003 incluiu a data no
calendário escolar , tornando
obrigatório o ensino sobre
história e cultura
afrobrasileira nas escolas.
Com isso, os professores
devem preparar aulas sobre
história da África e dos
africanos; luta dos negros no
Brasil; cultura negra
brasileira; e o negro na
formação da sociedade
nacional.
A data também é feriado em
mais de 400 municípios, em
homenagem a Zumbi dos
Palmares, um dos líderes do
Quilombo dos Palmares,
localizado na Serra da
Barriga, na divisa entre
Alagoas e Pernambuco.
Zumbi nasceu em Palmares,
Alagoas, em 1655. Mesmo
nascido livre, foi capturado e
entregue a uma família
portuguesa. Aos 15 anos, ele
fugiu para seu local de origem
tornando-se o líder mais
famoso do quilombo por ter
lutado contra a opressão
portuguesa. Morreu em 20 de
novembro de 1695.
A homenagem a Zumbi foi
mais do que justa, pois este
personagem histórico
representou a luta do negro
contra a escravidão, no
período do Brasil Colonial.
Ele morreu em combate,
defendendo seu povo e sua
comunidade. Os quilombos
representavam uma
resistência ao sistema
escravista e também um
forma coletiva de manutenção

da cultura africana aqui no
Brasil. Zumbi lutou até a
morte por esta cultura e pela
liberdade do seu povo.
Importância da Data
A criação desta data foi
importante, pois serve como
u m m o m e n t o d e
conscientização e reflexão
sobre a importância da cultura
e do povo africano na
formação da cultura nacional.
Os negros africanos
colaboraram muito, durante
nossa história, nos aspectos
políticos, sociais,
gastronômicos e religiosos de
nosso país. É um dia que
devemos comemorar nas
escolas, nos espaços culturais
e em outros locais,
valorizando a cultura afrobrasileira.
A abolição da escravatura, de
forma oficial, só veio em
1888. Porém, os negros
sempre resistiram e lutaram
contra a opressão e as
injustiças advindas da
escravidão.
Vale dizer também que
sempre ocorreu uma
valorização dos personagens
históricos de cor branca.
Como se a história do Brasil
tivesse sido construída
somente pelos europeus e
seus descendentes.
Imperadores, navegadores,
bandeirantes, líderes militares
entre outros foram sempre
considerados hérois
nacionais. Agora temos a
valorização de um líder negro
em nossa história e,
esperamos, que em breve
outros personagens históricos
de origem africana sejam

valorizados por nosso povo e
por nossa história. Passos
importantes estão sendo
tomados neste sentido, pois
nas escolas brasileiras já é
obrigatória a inclusão de
disciplinas e conteúdos que
visam estudar a história da
África e a cultura afrobrasileira.
Destaques
Em 2003, o Governo Federal
criou a Secretaria de Políticas
de Promoção da Igualdade
Racial da Presidência da
República (Seppir) em
reconhecimento às lutas
históricas do Movimento
Negro brasileiro. A data de
criação da Seppir, 21 de
março, é a mesma data em que
se comemora o Dia
Internacional pela Eliminação
da Discriminação Racial,
instituído pela Organização
das Nações Unidas (ONU),
em memória do Massacre de
Shaperville, na cidade de
Joanesburgo, na África do
Sul.
Na ocasião, 21 de março de
1960, 20 mil negros
protestavam contra a lei do
passe, que os obrigava a
portar cartões de
identificação, especificando
os locais por onde eles podiam
circular. O exército atirou
sobre a multidão e como saldo
da violência, 69 mortos e 186
feridos.
Outra conquista importante
para a cidadania foi a
aprovação da Lei 12.288, de
2010, que criou o Estatuto da
Igualdade Racial e que, de
acordo com a Seppir, orientou
a elaboração do Plano

Zumbi dos Palmares

Plurianual (PPA 2012-2015),
resultando na criação de um
programa específico
intitulado "Enfrentamento ao
Racismo e Promoção da
Igualdade Racial”.
Cotas Sociais
Deve-se destacar ainda a
recente aprovação pelo
Governo Brasileiro da
chamada “Lei de Cotas”.
Trata-se da Lei 12.711, de 29
de agosto de 2012 e do
Decreto 7.824, de 11 de
outubro de 2012, que a
regulamentou.
Essa legislação garante

percentuais mínimos de vagas
nas universidades federais e
nas instituições federais de
ensino técnico e de nível
médio para estudantes pretos,
pardos, indígenas e também
para aqueles de famílias de
rendas menores egressos das
escolas públicas.
A lei define que a proporção
das vagas destinadas a esses
grupos nas instituições
federais em cada unidade da
federação tem como critério
os dados do último Censo
Demográfico divulgado pelo
IBGE.

Alistamento e transferência do título voltam a ser feitos
pela Justiça Eleitoral
A partir do dia 8/11, os
cartórios eleitorais de todo o
país voltam a atender os
interessados em se alistar
como eleitores, transferir o
domicílio, proceder à
revisão ou tirar segunda via.

Esses procedimentos
estavam suspensos desde o
dia 10 de maio, quando foi
fechado o Cadastro
Nacional de Eleitores para
que o TSE fizesse o
cruzamento de dados e

contabilizasse o eleitorado
apto a votar nas eleições
deste ano.
Para se inscrever como
eleitor, o cidadão deverá
comparecer pessoalmente
ao cartório eleitoral que

atende seu endereço ou à
central de atendimento que
atende o seu município e
apresentar: documento
oficial de identificação com
foto, comprovante de
residência e certificado de

quitação do serviço militar
(obrigatório para homens
que forem solicitar o
primeiro título, a partir de 1º
de julho do ano em que
completarem 18 anos).
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Atas
.Resumo da Ata nº 159, da Sessão
Extraordinária da Câmara Municipal
de Ubá, realizada no dia 11 de junho de
2012. Presentes todos os senhores
vereadores. Passa-se à Ordem do Dia:
Discussão e votação final da seguinte
matéria: 1) Projeto de Lei nº 020/12 que
“Autoriza o Poder Executivo a outorgar
concessão de uso de bem público à
Associação Mãe da Divina Misericórdia,
desta cidade, para fins de implantação e
funcionamento de uma clínica para
tratamento de dependentes químicos, e
dá outras providências”. 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 160, da Sessão
Ordinária da Câmara Municipal de
Ubá, realizada no dia 18 de junho de
2012. Presentes todos os senhores
vereadores. Aprovação das Atas nºs. 158
e 159. Em seguida leitura do Protocolo:
leitura das correspondências recebidas.
Passa-se à leitura de pareceres: 1) Parecer
da CLJR referente ao Projeto de Lei que
“autoriza abertura de Crédito Especial no
valor de R$1.200.000,00 junto ao
Orçamento Municipal de 2012 para
realização de despesas de capital no
âmbito da Secretaria Municipal de
Educação e dá outras providências”. 2)
Parecer da CLJR referente ao Projeto de
Lei que “altera a redação de dispositivos
da Lei Complementar Municipal 065, de
06 de novembro de 2002, que dispõe
sobre a organização do Regime de
Previdência Social dos Servidores
Públicos, cria o Instituto de Previdência
dos Servidores Públicos do Município de
Ubá, e dá outras providências e dá nova
redação ao art. 8º da Lei Complementar
097, de 22 de agosto de 2007, que Altera o
Plano de Custeio do Regime Próprio de
Previdência Social dos Servidores
Públicos do Município de Ubá (MG), e dá
outras providências”. 3) Parecer da
CLJR referente ao Projeto de Lei que
“autoriza a abertura de crédito especial
no valor de R$340.000,00 (trezentos e
quarenta mil reais) junto ao Orçamento
Municipal de 2012, para realização de
despesa corrente e de capital no âmbito
da Secretaria Municipal de Saúde/ Fundo
Municipal de Saúde e contém outras
disposições”. 4) Parecer da CLJR
referente ao Projeto de Lei que “institui e
inclui no Calendário Oficial de Datas e
Eventos do Município de Ubá/MG, o
Rebanhão de Carnaval e o Grito de
Carnaval Com Cristo”. Todos os Projetos
receberam parecer favorável da
Comissão de Legislação, Justiça e
Redação Final. Passa-se à leitura de
proposições dos Srs. Vereadores:
Vereador Dalmo José Coelho 1)
Indicação 145/12, ao Prefeito, realizar o
Programa Minha Casa Minha Vida, do
Governo Federal, para beneficiar
também os moradores do Distrito de
Ubari. 2) Indicação 151/12, ao Prefeito,
recadastramento das residências do
Distrito de Ubari. 3) Indicação 152/12, ao
Prefeito, colocação de placas de ponto de
ônibus na Avenida principal do Bairro
Cohab, para identificação dos locais,
pelos usuários do transporte público. 4)
Representação 042/12, ao
Superintendente de Fiscalização da
Anatel – Agência Nacional de
Telecomunicações, injunções junto a
operadora de comunicação móvel Vivo,
para promover a melhoria do sinal no
Distrito de Ubari. 5) Requerimento
158/12, ao Prefeito, aterro da estrada Sete
Voltas, que liga o Distrito de Ubari à
Divinésia. Reitera Indicação 124/12.
Vereador Pastor Darci Pires da Silva 1)
Requerimento 159/12, ao Prefeito,
conclusão do calçamento da Rua
Lambari e a construção de um viradouro
para que os veículos que trafegam no
local, especialmente o microônibus que
deixa de atender esse logradouro, por não
possui lugar apropriado para fazer suas
manobras. Reitera parcialmente pedido
contido no Requerimento 067/09, de
autoria do Vereador Carlos da Silva
Rufato. 2) Moção de Congratulações e
Aplausos 081/12, ao Senhor Márcio
Thadeu Poggiali Gasparoni, por
relevantes serviços prestados por mais de
cinco décadas nesta cidade, trabalhando
como Escrivão – Oficial Titular do
Cartório de Registro Civil das Pessoas
Naturais de Ubá. 3) Moção de
Congratulações e Aplausos 082/12, à
Senhora Romilda de Fátima Oliveira

Reis, por relevantes serviços prestados
como funcionária pública da nossa
Prefeitura, prestando seus valiosos
serviços na Secretaria Municipal de
Saúde, na Seção de Recursos Humanos.
Vereador Carlos da Silva Rufato 1)
Indicação 153/12, ao Prefeito, junto à
Energisa, colocação de luminária em um
poste já existente na esquina das ruas
Santa Catarina e Gustavo Gori, no Bairro
Santa Bernadete. 2) Indicação 154/12, ao
Prefeito, recapeamento asfáltico da Rua
Mauri Martins de Oliveira, Bairro Santa
Bernadete. 3) Indicação 155/12, ao
Prefeito, calçamento ou asfaltamento no
final da Rua Maria Monis, Bairro Meu
Sonho. 4) Indicação 156/12, ao Prefeito,
construção de rede de esgoto, parte baixa,
da Rua Marieta Augusto Silva Marcos,
Bairro Olaria. 5) Indicação 157/12, ao
Prefeito, junto à Energisa, visando a
colocação de um poste, com iluminação
pública, no final da Rua Maria Monis,
Bairro Meu Sonho. 6) Requerimento
160/12, ao Prefeito, recapeamento
asfáltico da Rua Gustavo Gori, Bairro
Santa Bernadete. Reitera Indicação
250/11. 7) Requerimento 161/12, ao
Prefeito, recapeamento asfáltico da Rua
Santa Catarina, Bairro Santa Bernadete.
Reitera Requerimento 004/12. 8)
Requerimento 166/12, ao Prefeito,
asfaltamento nos seguintes logradouros:
Rua Santiago, entre a Rua Gustavo Gori e
a Ismael de Oliveira, em um trecho de
aproximadamente 100 metros; como
também para a Rua Antônio Miquelito,
Bairro Santa Bernadete. 9) Requerimento
163/12, ao Prefeito, asfaltamento no final
da Rua Ismael de Oliveira,
aproximadamente 50 metros; e para a
Rua Porto Rico, ambas no Bairro Santa
Bernadete. Reitera pedido contido no
Requerimento 195/10. 10) Requerimento
164/12, ao Prefeito, complementação do
asfalto da Rua Marieta Campos, na parte
do morro que ficou faltando essa
benfeitoria, no Bairro Santa Bernadete.
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Requerimento 165/12, ao Prefeito,
medidas urgentes para o preenchimento
da vaga de Coordenador do Minas Fácil.
12) Moção de Pesar 083/12, pelo
falecimento do Senhor Vicente Miguel.
Vereador Jorge Custódio Gervásio 1)
Requerimento 168/12, ao Prefeito,
construção de uma área de lazer
arborizada, com pista de caminhada e
academia ao ar livre, no Bairro Santa
Bernadete.Reitera Indicação 288/11, de
autoria do Edil Carlos Rufato. 2)
Requerimento 162/12, ao Prefeito,
informações sobre as instalações de
creches nos bairros: Pires da Luz e Vila
Casal: se existe algum estudo efetuado
pela Secretaria Municipal de Educação
com levantamento da necessidade a ser
alcançada, ou seja, número de crianças na
espera e vagas a serem preenchidas; Qual
a previsão para instalação das creches;
favor informar os endereços; e se o
terreno é da municipalidade. 3)
Requerimento 169/12, ao Prefeito,
abertura de uma creche no Bairro Santa
Bernadete. Vereador Luiz Alberto
Gravina 1) Moção de Congratulações e
Aplausos 085/12, ao Juiz do Trabalho da
Comarca de Ubá, Doutor David Rocha
Koch Torres, pelos relevantes serviços
prestados em nosso Município.
2)
Moção de Congratulações e Aplausos
086/12, aos jovens atletas: Felipe Lopes,
Felipe Pereira Vernerck, Carolaine
Gaione Costa, Gabriel Antônio Gomes
Ribeiro, Ulisses Nunes Leite, Fabrício
Simplício, Gabriel Costa Filgueira,
William Polinarte Lamas Vecchi, Gabriel
Soares Santos, Gabriel Antônio Gomes
Ribeiro, Leonardo Simplício, Matheus
Dias Pacheco, Rodrigo Provezano, Silder
Lamas Vecchi, Rafael Antônio de
Almeida Toledo, Ramom Alves Barbosa,
Rodrigo Provezano, Djalma Pinto Pessoa
e Ana Paula Pinto Pessoa, conquistaram
22 Títulos, na cidade de Teresópolis,
onde estiveram participando da 1ª Copa
de Tênis de Mesa de 2012. Vereador
Maurício Valadão Reimão de Melo 1)
Indicação 168/12, ao Prefeito, melhorias
no calçamento da Rua Cel. Bernardino
Carneiro. 2) Requerimento 167/12, a
Secretaria Municipal do MeioAmbiente, solicitando dados sobre o
mapeamento de nascentes, córregos e
rios do nosso município, baseado na Lei
12.517/11. Vereador Vinícius Samôr de
Lacerda 1) Representação 043/12, a
Secretaria de Meio Ambiente, Fundação

de Meio Ambiente (Feam) MG
solicitando informações e detalhes sobre
a Lei Estadual 19.823/2011 que institui a
Reciclagem. Vereadores Rosângela
Maria Alfenas de Andrade e Luiz Alberto
Gravina 1) Moção de Pesar 084/12, pelo
falecimento do Senhor José Moreira
Filho. Vereadores Rosângela Maria
Alfenas de Andrade, Luiz Alberto
Gravina e Jorge Custódio Gervásio 1)
Moção de Pesar 087/12, pelo falecimento
do Senhor Ibrahim Jacob. Passa-se à
Ordem do Dia: Primeira discussão e
votação das seguintes matérias: 1)
Projeto de Lei nº 019/12 que “Dispõe
sobre as diretrizes para elaboração da Lei
Orçamentária do Município de Ubá para
o exercício de 2013 e dá outras
providências”. O projeto encontrav-se
com vista concedida ao vereador
Maurício Valadão que devolve a matéria
para votação. O Projeto foi aprovado por
unanimidade (9 votos). 2) Projeto de Lei
nº 022/12 que “Autoriza o Poder
Executivo a abrir créditos especiais ao
orçamento municipal de 2012, no âmbito
do Fundo Municipal de Assistência
Social, no limite de R$ 145.434,00, e
contém outras disposições”. O Projeto
foi aprovado por unanimidade (9 votos).
3) Projeto de Lei Complementar nº
002/12 que “Cria mais um cargo de
provimento em comissão de
Coordenador Técnico do CRAS na
estrutura administrativa da Prefeitura
Municipal de Ubá”. O vereador Jorge
Gervásio pede vista ao Projeto.
Discussão e Votação das Proposições dos
senhores vereadores: Representação
041/12 do Vereador Mauricio Valadão foi
rejeitada por 7 votos a 2. As demais
proposições foram aprovadas por
unanimidade dos presentes (9 votos). É
lida a Ordem do Dia. O vereador Vinícius
Samôr pede autorização para sessão
extraordinária na próxima segunda-feira
com a finalidade de votar quatro projetos
de lei e a autorização é dada. O vereador
Paulo César informa que o relatório da
Comissão de Saúde sobre o abaixoassinado dos pacientes de quimioterapia
em Juiz de Fora foi concluído e que, por
ter sido muito extenso, repassou cópia a
todos os vereadores. A Srª. Presidente
agradece a presença de todos e declara
encerrada esta sessão.
Resumo da Ata nº 161, da Sessão
Ordinária da Câmara Municipal de
Ubá, realizada no dia 25 de junho
2012. Presentes todos os senhores
vereadores. Passa-se para a discussão e
votação da Ata nº. 160. O vereador
Carlos Rufato pede vista da ata. Em
seguida leitura do Protocolo: leitura das
correspondências recebidas. Passa-se à
leitura de pareceres: 1) Parecer da
COFTC referente ao Projeto de Lei que
“aprova as contas do Município de Ubá,
referente ao exercício de 2010”. O
Projeto recebeu parecer favorável da
Comissão de Orçamento, Finanças e
Tomada de Contas. Passa-se à leitura de
proposições dos Srs. Vereadores:
Vereador Carlos da Silva Rufato 1)
I nd icação 16 6/12, ao P r ef eito,
patrolamento e cascalhamento do
Córrego São Pedro, Zona Rural do
Município de Ubá. 2) Indicação 167/12,
ao Prefeito, limpeza e capina geral em
pontos estratégicos da Avenida Paulino
Fernandes. 3) Requerimento 174/12, ao
Prefeito, asfaltamento da Rua Valdir
Pierandrei Fazolla, Bairro Altair Rocha,
que se encontra em péssimo estado de
conservação. Vereador Dalmo José
Coelho 1) Indicação 174/12, ao Prefeito,
instalação de uma aparelho de
meteorologia no Distrito de Ubari. 2)
Requerimento 173/12, ao Prefeito, que
disponibilize um técnico de enfermagem
para atendimento no Posto de Saúde do
Distrito de Ubari. Vereador Pastor Darci
Pires da Silva 1) Indicação 169/12, ao
Prefeito, varrição de ruas, limpeza dos
bueiros e capina geral da Rua São Jonas,
no Bairro São Domingos. 2) Indicação
170/12, ao Prefeito, mudança da rede de
esgoto de manilhas para tubos, no local
denominado Beco do Senhor Caneschi,
que surgi na Travessa Antônio Silvério,
Bairro Louriçal. 3) Requerimento
170/12, ao Prefeito, recuperação do
asfalto da Rua Geraldo Campos,
principalmente próximo ao antigo
comércio do Senhor Natalino Soldado,
Bairro São Domingos. Reitera Indicação
208/11. 4) Moção de Congratulações e

Aplausos nº 088/12, ao Pastor José Paulo
Carneiro, pela comemoração de seu
aniversário e pelos relevantes serviços
prestados junto a nossa comunidade, com
seus trabalhos sociais realizados na
Assembleia de Deus, do Bairro
Primavera. 5) Moção de Congratulações
e Aplausos nº 089/12, à Senhora Eni
Vanelli, servidora pública da Prefeitura
Municipal de Ubá, pelos relevantes
serviços prestados ao nosso Município.
6) Moção de Pesar nº 091/12, pelo
falecimento da cantora gospel Débora
Rosângela de Oliveira Nascimento,
ocorrido recentemente. Vereador Jorge
Custódio Gervásio 1) Indicação 171/12,
ao Prefeito, asfaltamento da Rua
Armando Moreira Mendes, Bairro
Peluso. 2) Indicação 172/12, ao Prefeito,
recapeamento asfáltico da Rua Francisco
Feital Teixeira, Bairro Santa Bernadete.
3) Requerimento 171/12, ao Prefeito,
preparação de uma verba direcionada
para com os gastos do que institui o
Projeto de Lei 023/12, de autoria do
Vereador Vinícius Samôr de Lacerda. 4)
Projeto de Lei 025/12, que dispõe sobre a
reserva de vagas em empresas para os
trabalhadores pretos e pardos. Vereador
Luiz Alberto Gravina 1) Requerimento
172/12, ao Prefeito, calçamento da Rua
Francisco André de Araújo. Reitera
Indicação 345/09. 2) Moção de
Congratulações e Aplausos 090/12, ao
Dr. Márcio Noé Ferro, pelos relevantes
serviços prestados a frente da Secretaria
Cível – Precatórias da Comarca de
Visconde do Rio Branco/MG. Vereador
Maurício Valadão: Indicação 173/12, ao
Executivo, solicitando que sejam
reservadas vagas gratuitas nos
estacionamentos da cidade para veículos
conduzidos por pessoas acima de 70 anos
(retirada pelo autor). Vereador Vinícius
Samôr de Lacerda 3) Requerimento
175/12, à Mesa Diretora desta Casa, que
seja agendada a realização de uma
Audiência Pública, com o objetivo de
discutir o Plano Diretor do Município de
Ubá e as políticas públicas para o
Planejamento Urbano. Passa-se à Ordem
do Dia: Discussão e votação final das
seguintes matérias: 1) Projeto de Lei nº
019/12 que “Dispõe sobre as diretrizes
para elaboração da Lei Orçamentária do
Município de Ubá para o exercício de
2013 e dá outras providências”. 2)
Projeto de Lei nº 022/12 que “Autoriza o
Poder Executivo a abrir créditos
especiais ao orçamento municipal de
2012, no âmbito do Fundo Municipal de
Assistência Social, no limite de R$
145.434,00, e contém outras
disposições”. Os dois Projetos foram
aprovados por unanimidade (9 votos).
Primeira discussão e votação das
seguintes matérias: 1) Projeto de Lei
Complementar nº 002/12 que “Cria mais
um cargo de provimento em comissão de
Coordenador Técnico do CRAS na
estrutura administrativa da Prefeitura
Municipal de Ubá”. O projeto
encontrava-se com vista concedida ao
vereador Jorge Gervásio que devolve a
matéria para votação. O Projeto foi
aprovado por unanimidade (9 votos). 2)
Projeto de Lei nº 021/12 que “Autoriza
abertura de Crédito Especial no valor de
R$ 1.200.000,00 junto ao Orçamento
Municipal de 2012 para realização de
despesas de capital no âmbito da
Secretaria Municipal de Educação e dá
outras providências”. O vereador
Maurício Valadão pede vista ao projeto.
3) Projeto de Lei nº 023/12 que “Institui e
inclui no calendário oficial de datas e
eventos do Município de Ubá/MG o
Rebanhão de Carnaval e o Grito de
Carnaval com Cristo”. Após
manifestações de apoio dos vereadores
ao projeto, ele foi aprovado por
unanimidade (9 votos). 4) Projeto de Lei
nº 024/12 que “Autoriza a abertura de
Crédito Especial no valor de R$
340.000,00 junto ao Orçamento
Municipal de 2012 para realização de
despesas corrente e de capital no âmbito
da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo
Municipal de Saúde e contém outras
disposições”. O Projeto foi aprovado por
unanimidade (9 votos). 5) Projeto de Lei
Complementar nº 03/12 que “Altera a
redação de dispositivos da Lei
Complementar Municipal 065, de 06 de
novembro de 202, que dispõe sobre a
organização do Regime de Previdência
Social dos Servidores Públicos, cria o

Instituto de Previdência dos Servidores
Públicos do Município de Ubá e dá outras
providências e dá nova redação ao art. 8º
da Lei Complementar 097, de 22 de
agosto de 2007, que Altera o Plano de
Custeio do Regime Próprio de
Previdência Social dos Servidores
Públicos do Município de Ubá (MG), e
dá outras providências”. O vereador
Paulo César Raymundo pede vista ao
projeto.
Discussão e votação das
Proposições dos senhores vereadores: O
vereador Vinícius Samôr pede que seja
separada a Indicação 173/12, de autoria
do vereador Maurício Valadão. O
vereador Maurício Valadão retira a
proposição. As demais proposições
foram aprovadas por unanimidade dos
presentes (9 votos). É lida a ordem do dia
para a reunião de 4 de julho, após o
feriado. A Srª. Presidente agradece a
presença de todos e declara encerrada
esta sessão.
Ata nº 162, da Sessão Extraordinária
da Câmara Municipal de Ubá,
realizada no dia 25 de junho de 2012.
Presentes todos os senhores vereadores.
Passa-se à ordem do Dia: Discussão e
votação final das seguintes matérias: 1)
Projeto de Lei Complementar nº 002/12
que “Cria mais um cargo de provimento
em comissão de Coordenador Técnico do
CRAS na estrutura administrativa da
Prefeitura Municipal de Ubá”. O projeto
encontrava-se com vista concedida ao
vereador Jorge Gervásio que devolve a
matéria para votação. 2) Projeto de Lei nº
023/12 que “Institui e inclui no
calendário oficial de datas e eventos do
Município de Ubá/MG o Rebanhão de
Carnaval e o Grito de Carnaval com
Cristo”. 3) Projeto de Lei nº 024/12 que
“Autoriza a abertura de Crédito Especial
no valor de R$ 340.000,00 junto ao
Orçamento Municipal de 2012 para
realização de despesas corrente e de
capital no âmbito da Secretaria
Municipal de Saúde/Fundo Municipal de
Saúde e contém outras disposições”. Os
três Projetos foram aprovados por
unanimidade (9 votos). A Srª. Presidente
agradece a presença de todos e declara
encerrada esta sessão.
Resumo da Ata nº 163, da Sessão
Ordinária da Câmara Municipal de
Ubá, realizada no dia 04 de julho de
2012. Presentes todos os senhores
vereadores. Passa-se para a discussão e
votação da Ata nº. 160, que se encontrava
com vista concedida ao vereador Carlos
Rufato. A Ata foi aprovada por
unanimidade (9 votos). Aprovação das
Atas nºs. 161 e 162. 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 158/12, ao Prefeito,
solicitando providências ante ao
iminente desabamento de um muro no
local que menciona, na Rua Francisco
Xavier Gomes, parte baixa do bairro
Primavera. Vereador Darci Pires da Silva
1) Indicação 159/12, ao Prefeito,
solicitando a construção de um quebramolas nas proximidades de número 26 da
Rua Conselheiro Augusto César, bairro
Copacabana. 2) Requerimento 176/12,
ao Prefeito, solicitando a recuperação de
um muro, bem como o asfaltamento da
Rua Maestro João Ernesto, bairro
Industrial, reiterando as indicações
080/09 (muro) e 144/10 (asfaltamento),
ambas de autoria do Vereador Carlos da
Silva Rufato. 3) Moção de Aplausos
092/12, ao Pastor Paulo Ezequiel
Pinheiros, pelos brilhantes trabalhos
realizados nesta cidade. Vereador Dalmo
José Coelho 1) Projeto de Lei 029/12,
que “Proíbe, conforme especifica, a
entrada, em prédios públicos e
estabelecimentos privados do Município
de Ubá/MG, de pessoa usando capacete”.
Vereador Jorge Custódio Gervásio 1)
I n dicação 1 60 /1 2, ao P r ef eito ,
solicitando interceder junto à Energisa,
visando promover a instalação de postes
com iluminação pública junto á Rua
Luíza Faêda de Freitas, bairro Bom
Pastor, bem como o asfaltamento do
mesmo logradouro. 2) Requerimento
177/12, ao Prefeito, solicitando
providências acerca da propaganda
sonora no município, conforme relato
que menciona. 3) Requerimento 178/12,
ao Prefeito, solicitando informações
referentes ao dinheiro em caixa da
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Atas
Prefeitura, bem como ao repasse de R$
800.000,00 realizado na última sextafeira. Vereador José Roberto Reis
Filgueiras 1) Indicação 161/12, ao
Prefeito, solicitando a construção de dois
quebra-molas em locais estratégicos da
Rua Arlindo da Silva Costa, bairro
Schiavon, a pedido dos moradores. 2)
I n dicação 1 62 /1 2, ao P r ef eito ,
solicitando a construção de dois bueiros
nas proximidades do número 340 da
Avenida Amadeu José Schiavon, bairro
Schiavon. Vereador Luiz Alberto
Gravina 1) Moção de Congratulações e
Aplausos 093/12, à Assembleia de Deus
– Cordovil de Ubá, do bairro Santa
Bernadete, pelo transcurso de seus 16
anos de fundação. Vereador Mauricio
Valadão Reimão de Melo 1) Indicação
163/12, ao Prefeito, solicitando que
sejam delimitadas vagas gratuitas para
veículos conduzidos por pessoas idosas,
nos estacionamentos da cidade,
conforme Decreto 5.147/2011. Vereador
Paulo César Raymundo 1) Moção de
Congratulações e Aplausos 094/12, ao
Dentista Dr. João de Paula dos Santos por
seu brilhantismo profissional e por seu
altruísmo, extensiva aos funcionários de
sua clínica. Passa-se à ordem do Dia:
Primeira discussão e votação das
seguintes matérias: 1) Projeto de Lei nº
021/12 que “Autoriza abertura de
Crédito Especial no valor de R$
1.200.000,00 junto ao Orçamento
Municipal de 2012 para realização de
despesas de capital no âmbito da
Secretaria Municipal de Educação e dá
outras providências”. A presente matéria
encontrava-se com vista concedida ao
vereador Maurício Valadão que liberou o
projeto para votação, e pediu que a
Secretária Municipal de Educação venha
até a Câmara falar sobre as obras que
serão realizadas com essa verba. O
Projeto foi aprovado por unanimidade (9
votos). 2) Projeto de Lei Complementar
nº 03/12 que “Altera a redação de
dispositivos da Lei Complementar
Municipal 065, de 06 de novembro de
202, que dispõe sobre a organização do
Regime de Previdência Social dos
Servidores Públicos, cria o Instituto de
Previdência dos Servidores Públicos do
Município de Ubá e dá outras
providências e dá nova redação ao art. 8º
da Lei Complementar 097, de 22 de
agosto de 2007, que Altera o Plano de
Custeio do Regime Próprio de
Previdência Social dos Servidores
Públicos do Município de Ubá (MG), e
dá outras providências”. A presente
matéria encontrava-se com vista
concedida ao vereador Paulo César
Raymundo que devolveu o projeto para
votação. O Projeto foi aprovado por
unanimidade (9 votos). 3) Projeto de
Decreto Legislativo nº 02/12 que
“Aprova as Contas do Município de Ubá,
referente o exercício de 2010”. O
vereador Maurício Valadão pediu vista
ao projeto. Discussão e votação das
proposições dos senhores vereadores: a
Indicação 163/12, de autoria do Vereador
Maurício Valadão, foi retirada pelo
próprio autor. O Requerimento 178/12,
de autoria do vereador Jorge Custódio
Gervásio, foi refeitado por 6 votos a 3. As
demais proposições foram aprovadas por
unanimidade dos presentes (9 votos). É
lida a ordem do dia para a sessão
ordinária de 9 de julho. A Srª. Presidente
agradece a presença de todos e declara
encerrada esta sessão.
Resumo da Ata nº 164, da Sessão
Ordinária da Câmara Municipal de
Ubá, realizada no dia 09 de julho de
2012. Presentes todos os senhores
vereadores. Em seguida leitura do
Protocolo: leitura das correspondências
recebidas. Passa-se à leitura de
pareceres: 1) Parecer da CLJR referente
ao Projeto de Lei que “autoriza abertura
de crédito especial no valor de
R$80.000,00, junto ao orçamento
municipal de 2012, para realização de
despesas de capital no âmbito da
Secretaria Municipal de Saúde e dá
outras providências”. 2) Parecer da
CLJR referente ao Projeto de Lei que
“autoriza o Poder Executivo a
suplementar a contribuição financeira ao
Consórcio Intermunicipal de Saúde da
Microrregião de Ubá, e dá outras
providências”.
Os dois Projetos
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)
I nd icação 16 4 /1 2, ao P r ef eito,
solicitando a retirada do entulho da Rua
Hamilton Peluso, bairro Peluso, bem
como outras benfeitorias como
regularização do calçamento,
asfaltamento e poda das árvores do
mesmo logradouro. 2) Indicação 165/12,
ao Prefeito, solicitando o patrolamento e
cascalhamento da comunidade do
Ubazinho, na Zona Rural. 3) Indicação
175/12, ao Prefeito, solicitando a
colocação de uma placa “Proibido
Estacionar” nos locais que menciona, das
Ruas Dr. José Godinho e Vereador
Benedito Augusto Vieira, no bairro Vila
Casal. 4) Requerimento 179/12, ao
Prefeito, solicitando o reparo da Rua
Matheus Schetino, bairro Matheus
Schetino, onde se encontra um enorme
buraco, com redes de esgoto estouradas e
rede de captação de águas pluviais
danificadas. 5) Requerimento 180/12, ao
Prefeito, solicitando o asfaltamento da
Rua José Vieira de Almeida, bairro
Residencial São José, e adjacentes,
reiterando a Indicação 270/10 de mesma
autoria. 6) Requerimento 181/12, ao
Prefeito, solicitando a capina em toda
extensão do bairro Paulino Fernandes, a
pedido dos moradores. 7) Requerimento
182/12, ao prefeito, solicitando o
asfaltamento da Rua Gonçalves Dias,
que se encontra em péssimo estado de
conservação, a pedido dos moradores,
reiterando o Requerimento 088/09 de
mesma autoria. 8) Representação
044/12, ao Diretor do Programa Faixa
Azul, solicitando a isenção da taxa de
estacionamento aos membros do
Conselho Central da Sociedade São
Vicente de Paulo. 9) Moção de Pesar
095/12, pelo falecimento da Senhora
Cirlei Ferrari Teixeira, ocorrido
recentemente em nossa cidade. Vereador
Darci Pires da Silva 1) Indicação 176/12,
ao Prefeito, solicitando a construção de
um quebra-molas na Rua Nilton Chinelo,
bairro São Domingos, a pedido dos
moradores. 2) Requerimento 183/12, ao
Prefeito, solicitando o asfaltamento da
Rua Curitiba, bairro Agroceres,
reiterando a indicação 069/11 de autoria
do Vereador Jorge Custódio Gervásio. 3)
Requerimento 184/12, ao Prefeito,
solicitando o asfaltamento da Rua
Amaral Perón, bairro Agroceres,
reiterando a Indicação 087/09 de autoria
do Vereador Carlos da Silva Rufato. 4)
Moção de Congratulações e Aplausos
098/12, ao Senhor Carlos Roberto
Adriano, pelos bons trabalhos prestados
na área social desta cidade. Vereador José
Roberto Reis Filgueiras 1) Indicação
177/12, ao Prefeito, solicitando a
construção de um quebra-molas na Rua
José Augusto Marcos, bairro Olaria,
reiterando o Requerimento 037/10 de
autoria do Vereador Carlos da Silva
Rufato. 2) Requerimento 185/12, ao
Prefeito, solicitando a construção de um
quebra-molas, onde menciona, na Rua do
Divino, reiterando a Indicação 251/11 de
autoria do Vereador Carlos da Silva
Rufato. 3) Moção de Congratulações e
Aplausos à Igreja Universal do Reino de
Deus, pelo transcurso e comemoração de
seus 35 anos de fundação nesta data.
Vereador Luiz Alberto Gravina 1)
I nd icação 17 8 /1 2, ao P r ef eito,
solicitando o asfaltamento das Ruas
Ipiranga e Ipanema, do bairro Nova
Olinda, bem como a limpeza e capina das
ruas desta bairro. 2) Requerimento
186/12, ao Secretário Municipal do Meio
Ambiente, solicitando que promova
juntamente com as escolas do município,
órgãos públicos e empresas da cidade, a
organização de uma “Semana do
Recolhimento do Lixo Eletrônico” em
nossa cidade. Vereador Mauricio
Valadão Reimão de Melo 1) Indicação
179/12, ao Prefeito, solicitando a
realização de obras nas proximidades da
residência de número 150 da Rua
Antônio Carlos Caiaffa, bairro
Primavera, atingida pelas chuvas do
início do ano. 2) Requerimento 187/12,
ao Prefeito, solicitando a regulamentação
do Decreto 5147/11, que estabelece a
gratuidade do estacionamento no centro
da cidade para idosos. Vereador Paulo
César Raymundo 1) Requerimento
188/12, ao Chefe da Defesa Civil,
solicitando a urgente visita à Rua
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Frederico Ozanan, onde parte de um
barranco encontra-se na iminência de
desmoronar, reiterando o Requerimento
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Requerimento 189/12, ao Prefeito,
solicitando a colocação de radares em
locais estratégicos do município,
reiterando o Requerimento 070/10 de
mesma autoria. 3) Requerimento 190/12,
ao Prefeito, solicitando o asfaltamento
das ruas do bairro Vila Casal: Vila Nova,
Geni Cazita, Manoel Emídio da Costa,
Antônio Raymundo, José Jacinto Vieira,
Altamir Lima de Carvalho, e Orlando
Gazolla, reiterando desta forma, o
Requerimento 148/10 de mesma autoria.
Passa-se à ordem do dia: Discussão e
votação final das seguintes matérias: 1)
Projeto de Lei nº 021/12 que “Autoriza
abertura de Crédito Especial no valor de
R$ 1.200.000,00 junto ao Orçamento
Municipal de 2012 para realização de
despesas de capital no âmbito da
Secretaria Municipal de Educação e dá
outras providências”. 2) Projeto de Lei
Complementar nº 03/12 que “Altera a
redação de dispositivos da Lei
Complementar Municipal 065, de 06 de
novembro de 202, que dispõe sobre a
organização do Regime de Previdência
Social dos Servidores Públicos, cria o
Instituto de Previdência dos Servidores
Públicos do Município de Ubá e dá outras
providências e dá nova redação ao art. 8º
da Lei Complementar 097, de 22 de
agosto de 2007, que Altera o Plano de
Custeio do Regime Próprio de
Previdência Social dos Servidores
Públicos do Município de Ubá (MG), e
dá outras providências”. Os dois Projetos
foram aprovados por unanimidade (9
votos). Primeira discussão e votação da
seguinte matéria: 1) Projeto de Decreto
Legislativo nº 02/12 que “Aprova as
Contas do Município de Ubá, referente o
exercício de 2010”. A presente matéria
encontrava-se com vista concedida ao
vereador Maurício Valadão que liberou o
projeto para votação. O vereador Jorge
Gervásio pediu vista ao projeto. Todas as
proposições foram aprovadas por
unanimidade dos presentes (9 votos).O
presidente da CLRJ, Vereador Vinícius
Samôr, pede ao plenário aprovação para
uma sessão extraordinária após a sessão
de 16 de julho. É lida a ordem do dia da
próxima sessão ordinária. A Srª.
Presidente agradece a presença de todos e
declara encerrada esta sessão.
Resumo da Ata nº 165, da Sessão
Ordinária da Câmara Municipal de
Ubá, realizada no dia 16 de julho de
2012. Presentes todos os senhores
vereadores. Aprovação das Atas nºs. 163
e 164. 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 180/12, ao Prefeito,
para que interceda junto à Energisa, no
sentido de promover a remoção de um
poste situado na Rua Professor Manoel
Arthidoro de Castro, que se encontra
bloqueando a passagem de uma garagem,
conforme foto anexa. 2) Moção de Pesar
096/12, pelo falecimento do Senhor
Osvaldo Italomeu, ocorrido
recentemente. 3) Moção de Pesar 097/12,
pelo falecimento do Senhor José
Miranda Filho, ocorrido recentemente.
Vereador Darci Pires da Silva 1 )
I nd icação 17 6/12, ao P r ef eito,
solicitando o recapeamento do asfalto da
Rua Germano Leite, bairro José Peluso,
nas proximidades da Creche Lupam. 2)
I nd icação 18 2/12, ao P r ef eito,
solicitando a construção de quebramolas nas ruas transversais do bairro
Pires da Luz, a pedido dos moradores. 3)
Moção de Congratulações e Aplausos
102/12, à Senhora Sueli Aparecida de
Paula da Silva, pelos brilhantes serviços
prestados neste município. 4) Moção de
Congratulações e Aplausos 103/12, ao
Pastor Lindomar de Paula Botelho, pelos
bons serviços prestados na área espiritual
e social desta cidade. 5) Moção de
Congratulações e Aplausos 104/12, pelo
culto comemorativo aos transcurso do
Jubileu de Prata da 1ª Igreja Batista de
Ubá. Vereador Jorge Custódio Gervásio
1 ) Requerimento 191/12, ao Secretário
Municipal de Obras e Serviços Urbanos,
convidando-o ao comparecimento na
Câmara Municipal de Ubá na 1ª Reunião
Ordinária após o recesso legislativo.
Vereador Mauricio Valadão Reimão de
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Melo 1 ) Indicação 183/12, ao Prefeito,
solicitando a implantação de um posto de
saúde no bairro do Tanquinho. 2)
Requerimento 192/12, à Secretaria
Municipal de Meio Ambiente,
solicitando dados sobre o mapeamento
das nascentes, córregos e rios do nosso
município. 3) Requerimento 193/12, ao
Prefeito, solicitando a lista das pessoas
que devolveram seus apartamentos do
Conjunto Habitacional Cidade Carinho,
após serem escolhidos. 4) Requerimento
194/12, ao Prefeito, solicitando serviços
geológicos com a finalidade de papear
locais de risco de desabamento na cidade
de Ubá, principalmente nos períodos
chuvosos. 5) Representação 045/12, ao
Prefeito, solicitando a isenção do IPTU
aos clubes recreativos, esportivos e
culturais desta cidade. 6) Representação
046/12, ao Gerente Distrital da Copasa,
solicitando melhorias no abastecimento
de água na região do Tanquinho, a pedido
dos moradores. Vereador Paulo César
Raymundo 1 ) Indicação 184/12, ao
Prefeito, solicitando a limpeza e,
posteriormente, o asfaltamento da Rua
Antônio Sperandio, bairro Mangueira
Rural, a pedido dos moradores. 2)
I nd icação 1 8 5/12 , ao P r ef eito,
solicitando uma “operação tapaburacos” e, posteriormente, o
asfaltamento da Rua Tereza Casagrande,
bairro Concórdia, a pedido dos
moradores. 3) Moção de Congratulações
e Aplausos 106/12, ao Dr. Altivo Sérgio
de Almeida, pelos brilhantes serviços
prestados na área da saúde desta cidade.
Vereadora Rosângela Alfenas 1 ) Moção
de Pesar 105/12, pelo falecimento da
Senhora Maria de Lourdes Campos
Mendes (Dona Inhá), ocorrido
recentemente. Primeira discussão e
votação da seguinte matéria: 1) Projeto
de Decreto Legislativo nº 02/12 que
“Aprova as Contas do Município de Ubá,
referente o exercício de 2010”. A
presente matéria encontrava-se com vista
concedida ao vereador Jorge Custódio
Gervásio que liberou o projeto para
votação. O Projeto de Decreto
Legislativo foi aprovado por 07 (sete)
votos a favor e 02 (dois) votos contrários.
2) Projeto de Lei nº 030/12 que “Autoriza
a abertura de Crédito Especial no valor de
R$ 80.000,00 junto ao Orçamento
Municipal de 2012 para realização de
despesas de capital no âmbito da
Secretaria Municipal de Saúde, e dá
outras providências”. O Projeto foi
aprovado por unanimidade (09 votos). 3)
Projeto de Lei nº 031/12 que “Autoriza o
Poder Executivo a suplementar a
contribuição financeira ao Consórcio
Intermunicipal de Saúde da Microrregião
de Ubá, e dá outras providências”. O
Projeto foi aprovado por unanimidade
(09 votos). Todas as proposições foram
aprovadas por
unanimidade dos
presentes (9 votos). É lida a ordem do dia
da próxima reunião. A Srª. Presidente
agradece a presença de todos e declara
encerrada esta sessão.
Resumo da Ata nº 166, da Sessão
Extraordinária da Câmara Municipal
de Ubá, realizada no dia 16 de julho de
2012. Presentes todos os senhores
vereadores. Passa-se à ordem do Dia:
Discussão e votação final das seguintes
matérias: 1) Projeto de Decreto
Legislativo nº 02/12 que “Aprova as
Contas do Município de Ubá, referente o
exercício de 2010”. O Projeto foi
aprovado por 07 (sete) votos a favor e 02
(dois) votos contrários. 2) Projeto de Lei
nº 030/12 que “Autoriza a abertura de
Crédito Especial no valor de R$
80.000,00 junto ao Orçamento
Municipal de 2012 para realização de
despesas de capital no âmbito da
Secretaria Municipal de Saúde, e dá
outras providências”. O Projeto foi
aprovado por unanimidade (9 votos). 3)
Projeto de Lei nº 031/12 que “Autoriza o
Poder Executivo a suplementar a
contribuição financeira ao Consórcio
Intermunicipal de Saúde da Microrregião
de Ubá, e dá outras providências”. 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 167, da Sessão
Ordinária da Câmara Municipal de
Ubá, realizada no dia 06 de agosto de
2012. Presentes todos os senhores
vereadores. Aprovação das Atas nºs. 165
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e 166. Em seguida leitura do Protocolo:
leitura das correspondências recebidas.
Passa-se à leitura de proposições dos Srs.
Vereadores: Vereador Carlos da Silva
Rufato 1) Requerimento 195/12, ao
Prefeito, solicitando o asfaltamento da
Rua Antônio Miquelito, reiterando o
Requerimento 195/10 de mesma autoria.
2) Requerimento 196/12, ao Prefeito,
solicitando o asfaltamento da Rua
Marieta Campos, bairro Santa
Bernadete, reiterando a Indicação 051/10
de mesma autoria. 3) Requerimento
197/12, ao Prefeito, solicitando o
asfaltamento das ruas Zélia Schettino e
Gabriela Fernandes, bairro Residencial
Jardim Érica, a pedido dos moradores,
reiterando a Indicação 200/09 de mesma
autoria (Rua Zélia Schettino).
4)
Requerimento 198/12, ao prefeito,
solicitando asfaltamento da Rua Pedro
Gumier, bairro Industrial, reiterando a
Indicação 080/09 de mesma autoria. 5)
Requerimento 199/12, ao Prefeito,
solicitando a abertura de uma rua, no
bairro Santa Bernadete, atrás do
Supermercado Sacola Silva, reiterando o
Requerimento 259/11 de mesma autoria.
6) Requerimento 200/12, ao Prefeito,
solicitando o asfaltamento da Rua
Cândido Matias de Oliveira, bairro Santa
Bernadete, reiterando o Requerimento
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Requerimento 201/12, ao Prefeito,
solicitando o envio de um documento a
esta Casa, com a situação em que se
encontram os recolhimentos ao INSS,
dos funcionários terceirizados da
Prefeitura, contratados pela empresa
D&L. 8) Requerimento 202/12, ao
Prefeito, solicitando a colocação de
placas indicativas, com os locais dos
pontos de mototaxi e hospitais da cidade,
reiterando parcialmente (hospitais) a
Indicação 108/12 de autoria do Vereador
Luiz Alberto Gravina. 9) Moção de Pesar
100/12, pelo falecimento do Senhor José
Rodrigues da Cruz, ocorrido
recentemente. 10) Moção de Pesar
101/12, pelo falecimento do Senhor
Valter Alves Vieira (Sr. Terrinha),
ocorrido recentemente. Vereador Dalmo
José Coelho 1) Indicação 186/12, ao
Prefeito, solicitando a revitalização do
calçamento das ruas Curitiba e Eliza
Amaral Perón, bairro Agroceres, a
pedido dos moradores. 2) Requerimento
203/12, ao Prefeito, solicitando urgentes
benfeitorias junto à Rua Monsenhor
Raimundo Nonato, bairro Louriçal, para
sanar diversos problemas relacionados
ao saneamento básico, inexistente no
local. 3) Requerimento 204/12, ao
Prefeito, solicitando a revitalização da
quadra poliesportiva do Distrito de
Ubari, reiterando pedidos de mesma
autoria. 4) Projeto de Lei 033/12, que
“Institui e inclui no calendário oficial de
datas e eventos do Município de Ubá/MG
o Torneio Leiteiro do Distrito de Ubari,
desta cidade”. Vereador Jorge Custódio
Gervásio 1) Requerimento 205/12, ao
Prefeito, solicitando o envio a esta Casa,
do edital de licitação que escolheu a
empresa que atualmente gerencia e
administra o estacionamento rotativo na
cidade de Ubá. Vereador Luiz Alberto
Gravina 1) Requerimento 206/12, ao
Prefeito, solicitando o asfaltamento da
Rua Nilton dos Santos, bairro Industrial
(Coparma), a pedido dos moradores,
reiterando a Indicação 351/09 de autoria
do Vereador Carlos da Silva Rufato.
Vereador Mauricio Valadão Reimão de
Melo 1) Indicação 187/12, ao Prefeito,
solicitando mudanças na sincronização
da sinalização de trânsito da Praça
Newton Carneiro, bairro Laurindo de
Castro. 2) Requerimento 207/12, ao
Prefeito, solicitando informações sobre
benfeitorias que viabilizariam na retirada
de obstáculos junto ao Aeroporto de Ubá,
conforme documento anexo. Discussão e
votação das Proposições dos senhores
vereadores: Os vereadores Carlos Rufato
e Maurício Valadão solicitam que seja
feita alteração na redação do
Requerimento 206/12, de autoria do
vereador Luiz Alberto Gravina. O autor
pede que a mesma seja retirada para
alteração na redação e apresentação na
próxima reunião ordinária. As demais
proposições foram aprovadas por
unanimidade dos presentes (9 votos). A
Srª. Presidente agradece a presença de
todos e declara encerrada esta sessão.
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Atas
Resumo da Ata nº 168, da Sessão
Ordinária da Câmara Municipal de
Ubá, realizada no dia 13 de agosto de
2012. Presentes todos os senhores
vereadores. Aprovação da Ata nº 167.
Em seguida leitura do Protocolo: leitura
das correspondências recebidas. Passase à leitura de pareceres: 1) Parecer da
CLJR referente ao Projeto de Lei que
“dá nova redação ao artigo 4º da Lei
Municipal nº 4029/2011 que estima a
receita e fixa a despesa do Município de
Ubá para o exercício financeiro de
2012”. O 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 188/12, ao Prefeito,
solicitando a alteração da sinalização,
passando a Rua Lenir Guizilini de
Andrade para mão única, desde o trecho
de conexão com a Rua Maestro João
Ernesto, bairro Industrial. 2) Indicação
189/12, ao Prefeito, solicitando
interceder junto à ENERGISA, no
sentido de promover a iluminação
pública em um poste da Rua Santa
Catarina, na esquina com a Rua Gustavo
Gori, bairro Santa Bernadete. Vereador
Dalmo José Coelho 1) Indicação
190/12, ao Prefeito, solicitando a
construção de bueiros nas proximidades
da Praça de Esportes, na Avenida dos
Andradas. Vereador Darci Pires da Silva
1) Indicação 191/12, ao Prefeito,
solicitando a construção de um muro de
contensão nas proximidades do número
430 da Rua Senador Levindo Coelho,
bairro Santa Alice, para evitar
inundações vindas do rio. 2) Indicação
192/12, ao Prefeito, solicitando a
construção de dois quebra-molas nas
proximidades do número 267 da Rua
Maria Lolita de Oliveira Fernandes,
bairro Santa Edwirges. 3) Requerimento

208/12, ao Prefeito, solicitando a
construção de um quebra-molas em
frente ao número 51 da Rua Mariano
Rodrigues da Rocha, bairro Talma,
reiterando a Indicação 004/12 de autoria
do Vereador Carlos da Silva Rufato. 4)
Requerimento 209/12, ao Prefeito,
solicitando o asfaltamento da Rua Maria
Aparecida Castanon Bravo, bairro
Ozéas Maranhão, reiterando a Indicação
271/09 de autoria do Vereador Dalmo
José Coelho. 5) Moção de
Congratulações e Aplausos 107/12, à
Pastora Conceição Ferreira Alvin, pelo
transcurso de seu aniversário, ocorrido
recentemente. Vereador Jorge Custódio
Gervásio 1) Requerimento 210/12, ao
Secretário Municipal de Saúde,
solicitando a contratação com urgência,
de um médico para promover o
atendimento na unidade do PSF do
bairro Meu Sonho. 2) Requerimento
211/12, ao Secretário Municipal de
Obras e Serviços Urbanos, convocandoo ao comparecimento em Reunião
Ordinária nesta Casa, no prazo máximo
de 15 dias, para transpor de assuntos
relacionados aos serviços de sua
Secretaria, na cidade de Ubá. Retirado
por solicitação do autor. Vereador Luiz
Alberto Gravina 1) Requerimento
212/12, ao Prefeito, solicitando o
asfaltamento da Rua Nilton dos Santos,
bairro Industrial (Coparma), a pedido
dos moradores, bem como, a construção
de um muro de contenção, reiterando a
Indicação 351/09 de autoria do Vereador
Carlos da Silva Rufato. Vereador
Mauricio Valadão Reimão de Melo 1)
Indicação 193/12, ao Prefeito,
solicitando providências acerca de
acidentes de moto ocorridos nas
proximidades do Aeroporto de Ubá. 2)
Requerimento 213/12, ao Prefeito,
solicitando informações sobre o
processo de homologação e abertura do

tráfego em condição ampliada, do
Aeroporto de Ubá. Discussão e votação
das Proposições dos senhores
vereadores: O Requerimento 211/12 de
autoria do vereador Jorge Gervásio foi
retirado, com a concordância de que o
Secretário venha até a Câmara
participar de uma reunião com a
Comissão. Em seguida foi colocado em
discussão um documento separado pelo
vereador Vinícius Samôr que fala que
será realizada em Juiz de Fora uma
reunião sobre o Parlamento Jovem. O
vereador foi autorizado pelo plenário
para participar desta reunião como
representante da Câmara Municipal. As
demais proposições foram aprovadas
por unanimidade dos presentes (9
votos). A Srª. Presidente agradece a
presença de todos e declara encerrada
esta sessão.
Resumo da Ata nº 169, da Sessão
Ordinária da Câmara Municipal de
Ubá, realizada no dia 20 de agosto de
2012. Presentes todos os senhores
vereadores. Aprovação da Ata nº168.
Em seguida leitura do Protocolo: leitura
das correspondências recebidas. Passase à leitura de proposições dos Srs.
Vereadores: Vereador Carlos da Silva
Rufato 1) Indicação 194/12, ao
Prefeito, solicitando a colocação de
uma faixa de pedestres na Rua José
Augusto Marcos, cruzamento com a
Rua Lambari, bairro Ponte Preta. 2)
Indicação 195/12, ao Prefeito,
solicitando o manilhamento, a limpeza
e uma ponte para travessia do córrego
que atravessa o bairro Mangueira Rural,
onde menciona. 3) Requerimento
214/12, ao Prefeito, solicitando o
calçamento da parte final da Rua Jofre
Costa Marques, reiterando a Indicação
243/10 de autoria do Vereador Jorge da
Kombi, bem como o posterior
asfaltamento da mesma rua. 4) Moção

de Pesar 109/12, pelo falecimento do
Saudoso Senhor Ernani Bicalho,
ocorrido recentemente. Vereador
Dalmo José Coelho 1) Requerimento
215/12, ao Prefeito, solicitando quebramolas em locais estratégicos da
Avenida Governador Valadares e Rua
do Divino, reiterando a Indicação
251/12 de autoria do Vereador Carlos da
Silva Rufato. 2) Representação 047/12,
à Central de Operações da Empresa
Vivo S/A, solicitando a ampliação do
sinal da antena, situada nas
proximidades de Ubari. Vereador Darci
Pires da Silva 1) Indicação 196/12, ao
Prefeito, solicitando o calçamento da
Rua Germano Leite, bairro Peluso. 2)
Indicação 197/12, ao Prefeito,
solicitando o retorno da vacinação dos
animais domésticos na comunidade do
Córrego Alegre. 3) Indicação 198/12,
ao Prefeito, solicitando o calçamento da
Rua Mariana Arantes, bairro Povoado
S ão D o min g o s , a p ed id o d o s
moradores. 4) Indicação 199/12, ao
Prefeito, solicitando a limpeza dos
bueiros da Rua Walter Bruck, bairro
Vale do Ipê, a pedido dos moradores. 5)
Requerimento 216/12, ao Prefeito,
solicitando o calçamento de todas as
ruas do bairro Santa Rosa, bem como a
construção de redes para captação de
águas pluviais, reiterando parcialmente
(primeiro pedido) o Requerimento
002/09 de autoria do Vereador Luiz
Alberto Gravina Vereador Jorge
Custódio Gervásio 1) Requerimento
217/12, ao Prefeito, solicitando
informações sobre a construção das
novas creches da cidade de Ubá, nos
bairros Vila Casal e Pires da Luz.
Vereador Luiz Alberto Gravina 1)
Indicação 200/12, ao Prefeito,
solicitando a interseção junto à
Energisa, no sentido de promover a
colocação das luminárias nos postes do

bairro Santana II. 2) Requerimento,
218/12, ao Gerente Distrital da Copasa,
solicitando o abastecimento de água
potável no bairro Santana II, reiterando
a Representação 024/11 de autoria do
Vereador Carlos da Silva Rufato.
Vereador Mauricio Valadão Reimão de
Melo 1) Indicação 201/12, ao Prefeito,
solicitando o recapeamento asfáltico da
Avenida Dr. Manoel Lourenço de
Azevedo. 2) Indicação 202/12, ao
Prefeito, solicitando o conserto da rede
de esgoto da Rua Camilo José da Silva,
nas proximidades do número 30.
Vereador Paulo César Raymundo 1)
Requerimento 219/12, ao Prefeito e
Assessor Especial, para que intercedam
junto à Energisa, no sentido de concluir
os serviços de iluminação da Praça
Antônio Stanziola, na Ligação. 2)
Requerimento 220/12, ao Chefe de
Operações da Energisa, solicitando o
deslocamento das redes de energia, na
Praça Antônio Stanziola, que
atravessam propriedades particulares,
causando transtornos. 3) Requerimento
221/12, ao Secretário Municipal de
Administração, solicitando
informações sobre o recolhimento do
P I S / PA S E P d o s f u n c i o n á r i o s
terceirizados da empresa ATRAN II,
que não receberam este benefício
recentemente. Passa-se à Ordem do
Dia: Primeira discussão e votação das
seguintes matérias: 1) Projeto de Lei nº
032/12 que “Dá nova redação ao artigo
4º da Lei Municipal nº 4029/2011 que
estima a receita e fixa a despesa do
Município de Ubá para o exercício
financeiro de 2012”. O Projeto foi
aprovado por unanimidade (9 votos).
Todas as proposições foram aprovadas
por unanimidade dos presentes (9
votos). A Srª. Presidente agradece a
presença de todos e declara encerrada
esta sessão.

Moção de Aplausos 136/2012:
agradecendo do Exmo. Sr. Dr. Nilo
Marques Martins Júnior, Juiz de
Direito da cidade, pelo exercício
eficiente de combate à criminalidade
da nossa cidade.
Vereador Vinicius Samor Lacerda:
Representação nº 056/2012: “ao
Presidente da Comissão de Segurança
Pública da ALEMG, João Leite,com o
objetivo de ampliar urgentemente o
efetivo policial do 21º BPMMG, para
coibir os delitos no município de Ubá.”
Requerimento nº 260/2012 – “Ao
Prefeito de Ubá, solicitando-lhe
empenho numa parceria com a cadeia
pública de Ubá e o P. Judiciário, para a
construção de uma CELA que abrigue
menores infratores”.
Proposições da reunião do dia
05/11/2012:
Vereador Carlos Rufato:
Representação nº 059/2012: À Copasa,
para que reforce o abastecimento de
água da Rua Jofre Costa Marques, no
Bairro Meu Sonho, aumentando o
montante d'água disponível para uso
dos moradores.
Vereador Jorge Custódio Gervásio:
Requerimento nº 261/12: Ao Prefeito,
solicitando-lhe providenciar estudos
técnicos que viabilizem a extensão do
PROFORMAÇÂO e de bolsas de
estudos aos servidores da CMU.
Vereadora Rosângela Alfenas
Representação nº 060/12 - ao Prefeito,
solicitando à adoção das medidas
previstas na Lei Municipal 2.190, de
23/09/1991, principalmente para
regularizar a posse e a titularidade dos
imóveis dos moradores da Vila do
Distrito de Miragaia, neste Distrito,
reiterando a Indicação nº 180/10, de
minha autoria.
Vereador Vinícius Samôr de Lacerda
Representação 060/12 – à Secretaria
Estadual de Cultura, solicitando a
extensão do Programa de Formação e
Capacitação Artística no interior de
Minas, para a micro região de Ubá.
Proposições da reunião do dia
12/11/2012:
Vereador Carlos Rufato:

Moção de Pesar nº 138/2012: à família
do saudoso amigo,futebolista e
profissional mecânico, Sr. José
Lourenço de Oliveira.
Requerimento nº 263/2012: Ao
Prefeito, reiterando a Indicação
031/2012, de minha autoria,
solicitando que seja procedida à
intervenção imediata com obras de
contenção e reparação das águas do rio
Ubá, na comunidade dos Mendes, que,
devido ás chuvas, inundou a casa de
alguns moradores, ao lado do terreno
de Paulo Paschoalino.
Requerimento nº 264/12: Ao Prefeito,
quanto ao calçamento da Rua Alberto
Ferreira de Souza, no Bairro Santa
Bernadete, reiterando Indicações
039/11, 199/11 e 251/11.
Vereador Jorge Custódio Gervásio:
Requerimento nº 265/12: Ao Secretário
Mun. De Administração, Sr. Agenor
Sereno M. Neto, para que compareça a
esta Casa de Leis para debater sobre o
reajuste anual dos servidores
municipais.
Vereadora Rosângela Alfenas:
Indicação nº 246/2012: Ao Prefeito,
pedindo a instalação de um corrimão na
rampa e escada de acesso do velório
municipal, para facilitar a locomoção e
segurança das pessoas idosas;
Indicação nº 247/2012: Ao Prefeito,
pedido de asfaltamento da Rua Luiz
Gonzaga, no Bairro Jardim Glória.
Moção de pesar nº 139/2012, pelo
falecimento da Sra. ROSINHA
BONIZZATO HONORATO.
Projeto de Lei nº 58/2012 – Concessão
da Comenda Ary Barroso à Sra.
Mônica Barletta.
Proposições da reunião do dia
19/11/2012
Vereador Maurício Valadão Reimão
de Melo
Requerimento nº 266/2012: Ao
Prefeito, solicitando o recapeamento
asfáltico da Av. Manoel Lourenço de
Azevedo, na região de Peixoto Filho.
Reitera a Indicação 201/2012.
Indicação nº 248/2012: Ao Prefeito,
solicitando-lhe maior apoio para o
esporte na nossa cidade.

Proposições
Proposições da Reunião do dia
15/10/2012
Vereador Antero Gomes de Aguiar
Indicação nº 238/12 – ao Prefeito,
solicitando asfaltamento da Rua 8 de
Março, Bairro São Domingos.
Requerimento nº 253/12– ao Prefeito,
solicitando asfaltamento da Rua
Maria Aparecida Castanon Bravo,
Bairro Oséas Maranhão. Reitera
Indicação 271/09, do Vereador Dalmo
José Coelho.
Requerimento nº 252/12 – ao Prefeito,
solicitando calçamento no final da
Avenida Brasil até o escadão
Augustinho Barbosa, Bairro
Waldemar de Castro. Reitera
Indicação 043/10.
Vereador Carlos da Silva Rufato
Moção de Pesar nº 052/12- aos
familiares e amigos do Sr. Hélio
Sodré, ocorrido em 07/10.
Indicação nº 239/12 - instalação de
faixa pedestre na Av. Gov. Valadares,
próximo ao Bar do Ari.
Vereador Luiz Alberto Gravina
Moção de Pesar nº 053/12 - aos
familiares e amigos do Sr. José Vicente
de Oliveira, ocorrido em 06/10, pai do
servidor Márcio Antônio de Oliveira.
Vereador Vinicius Samôr
Representação nº 126/12 - À Copasa,
quanto ao abastecimento insuficiente
de água na cidade.
Representação nº 127/12 - Envio de
correspondência ao Secretário
Estadual de Defesa Social, Rômulo de
Carvalho Ferraz, para liberação de
recursos ao município para instalação
de videomonitoramento (Programa
Olho Vivo).
Representação nº 128/12 - Envio de
correspondência aos deputados
federais votados na região ubaense
para liberação de verba de emenda
parlamentar, referente ao Pronasci –
Programa Nacional de Segurança
Pública com Cidadania, com recursos
para o ano de 2013.
Proposições da Reunião do dia
22/10/2012:
Vereador Carlos Rufato:
Indicação n.º 240/12: ao Prefeito,

para instalar faixa de pedestres à Rua
Coronel Júlio Soares, em frente ao
número 173 e também placas para
embarque e desembarque de pessoas
com deficiências físicas.
Indicação nº 242/11, ao Prefeito, o
corte de 2 árvores da Rua Antônio
Miquelito, Bairro Santa Bernadete.
Requerimento nº 256/12: ao Gerente
Distrital da Copasa, para comparecer a
esta Casa, no intuito de tratar sobre
abastecimento de água em toda a
cidade.
Vereador Dalmo José:
Indicação nº 241/12: Ao Prefeito, sobre
a instalação em diversos pontos da
cidade de banheiros públicos para uso
dos varredores de ruas.
Requerimento nº 254/12: Ao Prefeito
de Ubá, sobre reforma da ponte que dá
acesso à Pedra Redonda (reiteração
parcial da Indicação nº 185/2009) e
troca da manilha d'água à frente da
cidade ponta, para evitar enchentes no
período chuvoso.
Requerimento nº 255/12: Ao Prefeito,
para colocação de redutores de
velocidade em diversos pontos de
Ubari, reiterando Indicação nº
197/2011.
Requerimento nº 258/12: Ao Prefeito,
para intercessão junto ao Comandante
da PM/MG,sobre a possibilidade de
criação de um posto policial no distrito
de Ubari. Reitera Representação nº
34/2009.
Vereador José Roberto:
Requerimento nº 257/2012 – Ao Sec.
Municipal de Saúde, sobre educação
ambiental à população ubaense.
Representação nº 054/2012 – Ao
Gerente Distrital da COPASA, sobre
abastecimento de água tratada em
Peixoto Filho.
Vereador Luiz Alberto Gravina:
Moção de Congratulações e Aplausos
nº 132/12 – Ao lutador ubaense Eder de
Souza – pela vitória no JF Fight, dia
6/10, pela categoria peso médio.
Vereador a Rosângela Alfenas:
Moção de Congratulações e Aplausos
n.º 129/12 – Aos mesatenistas
campeões do 1º Torneio Aberto de

Tênis de Mesa de 2012 (realizado em
Rio Pomba), que trouxeram à cidade 17
importantes títulos.
Moção de Congratulações e Aplausos
n.º 131/12 – Ao mesatenista Yago
Lopes Lamas, por suas conquistas nos
campeonatos que participa.
Moção de Congratulações e Aplausos
n.º 130/12 – Ao mesatenista Gabriel
Bento Calçado, por suas conquistas nos
campeonatos que participa.
Moção de Congratulações e Aplausos
n.º 133/12 – Ao jovem mesatenista Yuri
de Lana Sousa Soares, por suas
conquistas nos campeonatos que
participa.
Vereador Vinícius Samôr de Lacerda
Requerimento nº 259/12, ao Prefeito,
colocação de lixeiras e bancos na área
de lazer da pista de Skate.
Representação nº 134/12, às Bandas
Musicais do Município de Ubá,
informando sobre o programa que o
Governo do Estado de Minas Gerais
está lançando através do Edital 2012
“Bandas de Minas”, voltado para a
preservação e manutenção das bandas
civis de música do nosso Estado. As
inscrições podem ser feitas entre os
dias 06 de outubro e 22 de novembro.
Proposições da reunião do dia
29/10/2012:
Vereador Antero Gomes de Aguiar:
Indicação nº 244/2012: “ao Prefeito,
solicitando o asfaltamento da Rua
Angelino Teixeira, no Bairro
Universitário, em frente ao
Residencial Cidade Carinho.”
Vereador Carlos Rufato:
Indicação nº 243/2012: “ao Prefeito,
para que este determine ao órgão
competente a retirada de equinos das
vias urbanas da cidade, principalmente
dos animais soltos no bairro Paulino
Fernandes e na avenida de mesmo
nome, e também em outras
localidades”.
Vereador Jorge Custódio Gervásio:
Moção de Aplausos nº 135/2012:
agradecendo o trabalho dedicado do
Comandante da 35ª Cia de PMMG,
Tenente PM Maury Arthur da Silva,
pelos munícipes de Ubá.
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Acompanhe na internet tudo sobre a
Câmara Municipal de Ubá

www.facebook.com/CamaraMunicipalDeUba

www.twitter.com/camara_uba

Site Institucional
www.camarauba.mg.gov.br

