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Em duas reuniões realizadas no 
di a 20/05 os vereadores 
aprovaram o Projeto de Lei 
Complementar nº 04/13, que 
“Altera a forma de pagamento e 
c o n c ed e d esc o n t o  ao s 
contribuintes que optarem pelo 
pagamento do IPTU – Imposto 
Predial e Territorial Urbano em 
parcela única, no exercício de 
2013, e dá outras providências”. A 
aprovação se deu com nove votos 
favoráveis e uma abstenção.
De acordo com a mensagem do 
Execut i vo o proj eto v i sa 
incentivar a quitação do IPTU 
2013 ,  i nc r emen t ando  a 
arrecadação tributária própria e 
reduzindo a inadimplência. O 
vencimento inicial do imposto 
está previsto para o mês de junho, 
o que facilita o pagamento para o 
contribuinte que usualmente já 
possui muitos compromissos 
financeiros para os primeiros 
meses do ano. Foram propostos 
pela Prefeitura descontos entre 
três e quinze por cento.
O texto aprovado prevê que, 
excepcionalmente no exercício de 
2013, o pagamento do IPTU 
poderá ser efetuado em até seis 
parcelas mensais e sucessivas, 
sem incidência de juros. 

Legislat ivo cobr a adesão do
município ao Progr ama 

“Cr ack,  é possível vencer”

Pág 03

Vereadores recebem 
esclarecimentos sobre tr ansportes 

assistenciais da Prefeitur a 

No dia 06/05 a Câmara de Ubá s u c e d e m  n o  c i t a d o  as medidas que estão sendo 
r e c e b e u  c o n v i d a d o s  Condomínio. tomadas para a solução dos 
relacionados ao Conjunto Wi l l iam descreveu alguns mesmos.
Residencial Cidade Carinho. O problemas do Residencial e 
conv i te f oi  atendeu ao 
Requerimento nº 91/13, de 
autoria do vereador Carlos 
R u f a t o  ( P S D B ) .  
Compareceram o Coordenador 
da Empresa Municipal de 
Habitação e do Bem Estar 
Social de Ubá (Emuhbes), 
F á b i o  G a r d o n i ,  o  
Administrador do Cidade 
Carinho, William Aurélio de 
Ol i vei ra, e a Síndi ca e 
Representante L egal  do 
Conjunto Residencial, Ana 
Monique Tozzi, que foram 
convidados para debater sobre 
os diversos problemas que 

O Projeto de Lei Complementar n.º 04/13 foi aprovado em dupla votação no dia 20 de maio, com nove votos a favor e uma abstenção  

 Câmara aprova descontos para
 pagamento do IPTU 2013  

   
 

Situação do Conjunto Residencial 
Cidade Carinho é discutida na Câmar a

Conselho Municipal do Idoso 
pode ser criado por 

sugestão de vereador

Presidente da Câmar a sugere 
implantação do projeto 

Olho V ivo na cidade
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atualmente para prestar serviços constatou, ao comparecer em um à oficina credenciada; 
de oficina mecânica aos veículos desses estabel eci mentos, 3) autorização financeira da 
pertencentes à Secretari a deixando assim de atender os Prefeitura para que o serviço seja 
Municipal de Saúde, incluindo ubaenses necessitados deste realizado; 
os da Seção de Transportes transporte” , questi onou o 4) emissão da ordem de serviço;
Assistenciais são: Oficina Cabral vereador. 5) realização do serviço por parte 
Comércio e Serviços Ltda. E A resposta do Poder Executivo da oficina; 
Maria Aparecida Arthur Teixeira também chegou à Câmara em 6) entrega do veículo e da 
– ME (Oficina JovCar). 13/05, com o seguinte teor: “a respectiva nota fiscal; 
O ofício da Prefeitura informou, Prefeitura entende ser prudente e 7) conferência do serviço 
ainda, que, “em razão da alta responsável para com nossos realizado atestado na NF; 
rotatividade dos nossos veículos, motoristas e, principalmente, 8) empenho da NF;
praticamente toda semana temos com os usuários do SUS, que  9) pagamento da NF.
veículos nas referidas oficinas usuf r uem do t r anspor t e “É importante ressaltar que 
devi do à necessi dade de assistencial, garantir a segurança independentemente do valor do 
manutenção preventi va ou de todos. serviço, o rito burocrático é legal 
corretiva”. Para tanto, são necessárias e obrigatório” , f inal izou a 
Outro questionamento sobre o manutenções para prevenir ou correspondência do Poder 
assunto foi feito pelo vereador corrigir problemas mecânicos Executivo.
Jorge Gervásio (PV) (2), através que, porventura, possam ocorrer 
do Requerimento nº 66/13, no curso de uma viagem, 
aprovado por unanimidade em colocando em risco a vida de 
08/04. Jorge solicitou que a várias pessoas”.

Em março, os vereadores Rafael ambulâncias que servem à Pref ei tura e o Setor  de O ofício ressaltou que, sendo o 
Faeda (PP) e Oswaldinho população, se haviam veículos Ambulâncias justificassem “por Poder Público regido por leis, a 
Salgado (PV) (1) apresentaram o em manutenção e conserto em que os veículos que deveriam or dem de ser v i ço par a 
Requer i mento nº 45/13,  fevereiro e março e quantos estar em ci rcul ação para manutenção dos veículos e o 
solicitando que a Seção de estavam em circulação para atendimento à população carente pagamento deve seguir um 
Transportes Assistenciais da atendimento aos cidadãos. estão há dias em of icinas trâmite específico, que é: 
Prefeitura Municipal de Ubá Só em maio, no dia 13, os mecâni cas para conserto, 1) análise do mecânico oficial da 
informasse à Câmara: o nome da vereadores receberam a resposta dependendo de pagamentos no Prefeitura para identificar o 
empresa responsável  pel a do Poder Executivo informando valor de apenas cem reais, problema; 
manutenção dos veículos e que as empresas contratadas conforme este próprio vereador 2) realização do orçamento junto 

Em 13/ 05 a Pr ef ei t ur a segurança alimentar através do (Programa de Aquisição de 
respondeu solicitação contida aumento dos teores de ferro, Alimentos).
no Requerimento nº 82/13, de zinco e vitamina A na dieta da Com isso, concluiu o vereador, o 
autoria do vereador Samuel população. A biofortificação projeto irá ajudar a fortalecer os 
Gazolla (PT) (foto), datado de consiste em um processo de produtores rurais do município, 
15/04. Na proposição o edil cruzamento de plantas da já que o programa atinge vários 
sugeriu solicitou ao Executivo a mesma espéci e, gerando agricul tores fami l iares que 
implementação do Projeto de cultivares mais nutritivas, com fornecem para o PNAE e PAA, 
Biofortificação de Alimentos mel hor ament o genét i co sendo que as primeiras sementes 
(Biofort) no município. convencional. serão doadas aos agricultores 

Trata-se de um projeto para o pela Embrapa.
fortalecimento da alimentação Segundo o Poder Executivo, o 
servida nas escolas da rede processo de adesão do 
pública a demais entidades município ao Biofort já foi 
assistenciais do município, iniciado. Reuniões preliminares 
pr opor ci onando mel hor  para conhecimento do projeto e 
nut r i ção aos usuár i os.  suas fases foram realizadas entre 
Inicialmente o processo é feito a Embrapa Milho e Sorgo de 
através da introdução do cultivo Sete Lagoas e a Prefeitura de 
d o  f ei j ão  m o d i f i c ad o  Ubá. 
geneticamente e enriquecido Destes contatos resultou a 
com o dobro de zinco e ferro, elaboração do contrato de 
sendo ainda melhor absorvido parceria que já está assinado 

Samuel explicou que o Biofort é pelo organismo, na agricultura pelo Prefei to, estando em 
o projeto responsável pela familiar existente no município trâmite legal no departamento 
biofortificação de alimentos no e fornecedor deste alimento jurídico da Embrapa para 
Brasi l ,  coordenado pel a através de programas como o conf irmação da parceria e 
Embrapa, que aspira diminuir a PNAE (Programa Nacional de posterior execução das fases 
desnutrição e garantir maior Alimentação Escolar) e o PAA iniciais do Biofort.

Vereadores recebem esclarecimentos sobre
 tr ansportes assistenciais da Prefeitur a
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Projeto vai diminuir a desnut rição,  garant ir seguran ça alimentar
 e fortalecer produtores rurais do município

Adesão do município ao Biofort 
solicitada por vereador já foi 

iniciada pelo Executivo  
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Destaque

Câmara aprova descontos para 
pagamento do IPTU 2013  

 
Em duas reuniões realizadas no matéria tinha sua primeira i nstabi l i dade materi al  e pagamento para al guns que fosse solicitado Parecer do 
dia 20/05 os vereadores discussão e votação prevista psi col ógi ca que est ão conf i guram renúnci a de I nst i t u t o B r asi l ei r o de 
aprovaram o Projeto de Lei para o dia 29/04, quando houve vivenciando no momento, e os receitas e é de competência A dmi ni st ração M uni ci pal  
Complementar nº 04/13, que pedido de vista pelo vereador últimos devido à falta de privativa do Executivo. (IBAM). O parecer do IBAM foi 
“Altera a forma de pagamento e Dr. Valadão (PTB) (1), que foi pavimentação de suas vias Além disso, conceder isenção lido em plenário no dia 20/05 e 
concede descont o aos concedido pela Presidente, públicas três anos após sua específica aos moradores dos também foi contrário às emendas 
contribuintes que optarem pelo vereadora Rosângela Alfenas inauguração.” doi s ci tados conj untos propostas pelo vereador Dr. 
pagamento do IPTU – Imposto (PSDB). O vereador Samuel Gazolla habitacionais viola o princípio Valadão. 
Predial e Territorial Urbano em (PT) (2) pediu vista às emendas constitucional da isonomia. Tal A l g u n s v er ead o r es se 
parcela única, no exercício de apresentadas pelo vereador Dr. proposta só seria constitucional mani festaram sol idários ao 
2 0 1 3 ,  e  d á  o u t r a s  Valadão (PTB) para verificar caso fosse extensiva a todos os posi ci onamento do edi l  
providências”. A aprovação se sua consti tucional idade e moradores da cidade que se petebista, como Jorge Gervásio 
deu com nove votos favoráveis solicitou a realização de uma encontrem em igual situação, (PV), Rafael Faeda (PP) e 
e uma abstenção. reunião extraordinária após a ou seja, residam em ruas ainda Oswaldinho Salgado (PV), mas 
De acordo com a mensagem do próxima reunião ordinária, no sem pavimentação e/ou vivam acabaram por votar a favor da 
Executivo o projeto visa dia 13/05. em estado de instabilidade aprovação do PLC 04/13 com a 
incentivar a quitação do IPTU material e psicológica. Assim, redação original, considerando 
2013, i ncrementando a o vereador Samuel Gazolla se as mani festações jurídicas 
arrecadação tributária própria e mani f estou contrár i o às contrárias às emendas e a 
reduzindo a inadimplência. O emendas dev i do à sua importância e urgência de se 
vencimento inicial do imposto inconstitucionalidade. concluir a tramitação da matéria.Novamente na pauta da reunião está previsto para o mês de O vereador Dr. Valadão O Projeto de Lei Complementar ordinária de 06/05, o PLC j unho, o que f aci l i ta o apresentou alguns exemplos de nº 04/13 foi aprovado em duas 04/13 teve duas emendas pagamento para o contribuinte outras cidades em que foi votações realizadas no dia 20/05, propostas pel o vereador que usualmente já possui possível  a aprovação de com nove votos a favor e a petebi sta:  “ 1)  Emenda mu i t os compr omi ssos emendas semelhantes às que abstenção do vereador Dr. Substitutiva: Art. 2º/I – 30% financeiros para os primeiros ele apresentou. Valadão. (trinta por cento) de desconto meses do ano, como outros O texto aprovado prevê que, para pagamento à vista até i mpostos, mat r ícul as e excepcionalmente no exercício 18/07/2013./ II – 20% (vinte materiais escolares, etc. Foram de 2013, o pagamento do IPTU por cento) de desconto para propostos pela Prefei tura Em 13/05, Samuel Gazolla poderá ser efetuado em até seis pagamento à vista no período descontos entre três e quinze informou que foi pedido um parcelas mensais e sucessivas, de 19/07/2013 a 22/08/2013./ por cento. parecer jurídico sobre as sem incidência de juros. III – 10% (dez por cento) de A tramitação do projeto na emendas propostas por Dr. São previ stos também os desconto para pagamento à Câmara começou em 15/04, Valadão e neste parecer se segui ntes descontos para vista no período de 23/08/2013 quando a mensagem do afirma que não é permitido ao pagamento à vista: 3% (três por a 30/12/2013. 2) Emenda: IV – Executivo foi recebida pelos L egi sl at i vo i nterv i r  em cento) até o dia 30 de dezembro Os moradores dos Conjuntos vereadores. Desde então, os questões t r i butár i as do de 2013; 10% (dez por cento) até Habitacionais Cidade Carinho edis discutiram amplamente Executivo. Disse o Parecer que O vereador Vinícius Samôr o dia 15 de julho de 2013; e 15% e José Cavaliére estarão isentos sobre os valores dos descontos a definição de valores de (PT) (3), então, pediu vista ao (quinze por cento) até o dia 17 de de pagamento do IPTU, os propostos pela Prefeitura.  A descontos e a isenção do projeto e sugeriu à Presidente junho de 2013.p r i m e i r o s  d e v i d o  à  

Conselho Municipal do Idoso pode ser
 criado por sugestão de vereador

A Prefeitura respondeu em do D i st r i t o Feder al  e Brasi lei ro de Geograf ia e os dados dos dois últimos vem sendo discutida junto às 
13/05 à solicitação do vereador municipais do idoso serão Estatística (IBGE), os idosos – censos (2000 e 2010). No ano ent i dades e órgãos de 
Samuel Gazolla (PT) de que órgãos permanentes, paritários pessoas com mais de 60 anos de 2000, o número de nossa atendimento a essa faixa da 
f osse cr i ado em Ubá o e deliberativos, compostos por idade – somam 23,5 milhões de população acima dos 60 anos popul ação desde 2010. 
Conselho Municipal do Idoso. igual número de representantes brasileiros, mais que o dobro do era de 7.843 habitantes (o “Reuniões foram realizadas 
O ped i do  const ou no dos órgãos e entidades públicas registrado em 1991, quando a equi val ente a 9,1% da com o objetivo de se criar um 
Requer i mento nº 61/13, e  d e  o r g a n i z a ç õ e s  faixa etária contabilizava 10,7 população total do município). conselho que possa efetivar a 
apresentado pelo vereador em representativas da sociedade milhões de pessoas (PNAD - Já em 2010, esse número saltou participação de todos os que 
abril para que o Executivo civil ligadas à área. O vereador Pesquisa Nacional por Amostra para 11.063 habitantes (10,7% l utam em def esa desse 
elaborasse e encaminhasse à também se embasou no de Domicílios, 2011). da população total de Ubá). segmento, pois sabemos que 
Câmara Projeto de Lei criando Estatuto do Idoso, que reforça, “Apesar de ser um fenômeno E finalizou o edil: “portanto, a um dos grandes obstáculos para 
o Conselho Municipal  de no artigo 7º, que tais conselhos mundial, o envelhecimento da sociedade e todas as esferas a concretização das ações dos 
Direitos do Idoso e do Fundo zelarão pelo cumprimento dos popul ação brasi l ei ra e o governamentais e entidades conselhos é a participação da 
Municipal de Direitos do Idoso. direitos do idoso. aumento da expectativa de vida assistenciais devem encarar o sociedade civil e dos órgãos 
Para a proposição, o edil se Samuel explicou que, além das trazem preocupações quanto ao envelhecimento da nossa governamentai s” , di z o 
baseou na legislação vigente, prerrogativas legais para a atendimento das necessidades população como um desafio documento-resposta. 
sobretudo na Lei nº 8.842/94, criação do Conselho Municipal básicas deste grupo etário, tais para a promoção de uma melhor O  P o d e r  E x e c u t i v o  
que dispõe sobre a Política de Direitos do Idoso, sua como: atendimento à saúde, ao qualidade de vida para os comprometeu-se a retomar a 
Nacional do Idoso e que cria o criação é reflexo da própria l az er ,  ac essi b i l i d ad e,  idosos, o que em si já justifica a d i s c u s s ã o  j u n t o  à s  
Conselho Nacional do Idoso e dinâmica demográfica do País, mobilidade urbana, entre tantas apresentação deste anteprojeto representações ligadas a esse 
dá outras providências. O artigo onde há uma tendência ao outras”, disse o vereador. de lei”. segmento para veri f icar a 
6º desta lei prevê que os envelhecimento da população. No município de Ubá a situação O ofício da Prefeitura informou possibilidade da criação do 
conselhos nacional, estaduais, De acordo com o Instituto não é diferente, como mostram que a viabilidade do conselho referido conselho.
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Em fevereiro o vereador 
Carlos Rufato (PSDB) 
sol ici tou ao Executivo 
recursos para a realização 
d e  d o i s  e v e n t o s  
futebolísticos municipais. 
Um deles é o campeonato 
rural, e o outro evento é o 
campeonato mirim e pré-
mirim.
Em resposta, a Prefeitura 
informou que é necessário 
que os pr o j et os de 
realização e a liberação de 
recursos a serem investidos 
nestes campeonatos e 
demais eventos esportivos 
realizados na cidade sejam 
analisados e contemplados 
pela Divisão de Esportes 
para garantir a lisura e 
idoneidade dos eventos. O 
Conselho Municipal  de 
Esportes está hábil e possui 
capacidade técnica para 
analisar os projetos.
Com relação aos eventos 
mencionados pelo vereador 
Rufato, afirmou o Poder 
Executivo,  ambos possuem 
patrocínio de empresas 
p r i v a d a s  d o  
muni cípi o.Por tanto é 
importante que tais eventos 
sejam anal i sados pelo 
Conselho a fim de averiguar 
as formas de investimentos 
viáveis à Prefeitura, já que 
os ev ent os possuem 
investimentos privados.

No dia 13/05, foi apresentada Trata-se de uma importante 
pela Presidente da Câmara, f er r ament a de t r abal ho 
vereadora Rosângela Alfenas prevent i vo,  ostensi vo e 
(PSDB) (foto) a Indicação nº investigativo das instituições do 
243/13, pela qual a edil solicitou Sistema de Defesa Social . 
ao Prefei to providências e Preventivo, atuando na sensação 
negociações junto à Polícia de segurança da comunidade 
Militar do Estado de Minas que, monitorada em espaços 
Gerais e Secretaria de Estado  p ú bl ic o s,  v ê  a   op o rt u ni d ad e  d e                                                  
o de Defesa Soci al  para ocorrência de delitos ser bastante 
estabel ecer parceri a pel a reduzida. Ostensivo porque 
implantação em Ubá do Projeto quando da ocorrência (ou na 
Olho Vivo.  iminência) de algum delito, o 
A vereadora explicou que o sistema de videomonitoramento 
Projeto Olho Vivo consiste na auxi l ia o trabalho pol icial , 
i nstalação de sistemas de orientando e focal izando o 
v i d e o m o n i t o r a m e n t o  em p r eg o  d e es f o r ç o s  
constituídos por câmeras de operacionais. Investigati vo 
v í deo,  est r at egi cament e porque, depois de registrado 
distribuídas em regiões urbanas algum delito, a imagem gravada 
com mui tos regi stros de pelo sistema configura-se como 
ocorrências criminais contra o prova para instruir o eventual 
patrimônio, que enviam imagens Inquérito Policial ou Termo 
para centrais de monitoramento. Circunstanciado de Ocorrência, 
Essas centrais estão sob a bem como o devido processo 
coordenação da Polícia Militar, legal que se sucederá. estadual, é necessário que o organizadas da comunidade em 
em parceria com a Secretaria de Rosângela Alfenas afirmou que poder público municipal e a uma parceria para a manutenção 
Estado de Defesa Social e a os vereadores tem recebido sociedade organizada atuem d e s s e  s i s t e m a  d e  
Prefeitura Municipal da cidade i númeras recl amações de di retamente no combate à v i deomoni toramento, que 
interessada. A intenção é que o ubaenses preocupados com o violência. proporcionará mais segurança e 
sistema resulte na redução das aumento si gni f i cat i vo da “Dessa forma, o poder público tranqüilidade a todas as pessoas 
ocorrências de crimes como violência urbana na cidade e municipal poderá, inclusive, de bem”, conclui a vereadora.
roubos e furtos a transeuntes e a muito embora a segurança buscar o apoio da indústria, A proposição foi aprovada por 
veículos automotores. pública seja competência do ente comércio e entidades unanimidade.

Recursos par a 
eventos esport ivos

Presidente da Câmar a sugere implantação
 do projeto Olho V ivo na cidade

ERRATAS:
1)Na matéria “Vereadores 
recebem equipe técnica da 
Emater-MG”, publicada na 
Edição nº 90 do Jornal O 
Legislativo, onde se lê: 
“ trabalham no escritório 
l ocal  da Emat er  a 
Secretária, cedida pelo 
Município, Sílvia Gomes 
Costa Pires, e a Servente 
Etelvina Maria Marcelino 
de A lmeida.” ; leia-se: 
“ trabalham no escritório 
l ocal  da Emat er  a 
Secretária, Sílvia Gomes 
Costa Pires, e a Servente 
Etelvina Maria Marcelino 
de Almeida.”
2)Na matéria “Melhorias 
no trânsito do centro da 
c i d a d e  m o t i v a m  
p r o p o s i ç õ e s  d e  
vereadores”, publicada na 
Edição nº 91 do Jornal O 
Legislativo, onde se lê: 
“(...) a solicitação contida 
na Indicação nº 1638/13 
( . . . ) ” ;  l ei a-se:  “ ( . . . )  
sol ici tação contida na 
Indicação nº 168/13 (...)”

Vereadora Rosângela Alfenas solicitou ao Poder Execut ivo que Ubá conte 
com projeto de monitoramento de áreas públicas por câmeras de segurança

programa “Crack, é possível encontra na lista de adesões no objetivos são aumentar a oferta 
vencer”, do Governo Federal. site do Ministério da Justiça. de tratamento de saúde e 
Outros dois requerimentos com Será que um projeto de tal atenção aos usuários, enfrentar 
tal  sol i ci tação j á f oram relevância não é interessante o tráf ico de drogas e as 
apresentados pelo vereador para nossa cidade? Será que, organizações criminosas e 
neste ano de 2013. Em seu com o avanço das drogas, uma ampl i ar  at i v i dades de 
mandato anterior, o edi l  iniciativa que pretende ajudar prevenção por  mei o da 
também tinha como tema de no tratamento e prevenção não é educação, i nf ormação e 
algumas de suas proposições o importante?” , enfati zou o capacitação.
enfrentamento às drogas. vereador petista. A iniciativa prevê investimento 
Vinícius destacou que o “Crack, Samôr lembrou que há um prazo de R$ 4 bilhões com atuação 
é possível vencer” pretende para submissão dos planos de art i cul ada entre governo 
atingir suas metas através de ação dos estados e municípios federal, estados e municípios, 
atividades educativas, aumento que desej am ader i r  ao al ém da parti ci pação da 
da oferta de serviços de programa, os quais serão so c i ed ad e  c i v i l  e  o  
t ratamento, atenção aos anal i sados pel o Governo monitoramento intensivo das 
usuários e seus familiares e Feder al  par a post er i or  ações. 

Durante a reunião ordinária do redução da oferta de drogas por ef et i vação da adesão. E Os eixos de atuação são: 
dia 20/05, o vereador Vinícius meio do enfrentamento ao concluiu que por isso ele faz a cuidado (saúde), autoridade 
Samôr (PT) apresentou o tráfico. solicitação e que o valor da ( segur ança públ i ca)  e 
Requerimento nº 116/13 que, O programa é desenvolvido contrapartida do Município é prevenção. Estão envolvidos os 
al ém de apr ov ado por  pelo Governo Federal, em insignificante, comparado ao Ministérios da Justiça, Saúde, 
unanimidade, foi assinado por parceria com os estados e ganho de investimentos e Desenvolvimento Social  e 
todos os demais vereadores. muni cípi o, que recebem recursos do Governo Federal. Educação, entre outros.
A proposição requereu o envio recursos financeiros e assumem O Programa “Crack, é possível Através do telefone 0800-510-
de correspondência ao Prefeito e contrapartidas para investirem vencer”  foi  lançado pelo 0015, todo cidadão pode obter 
às Secretarias Municipais de nos equipamentos de saúde, Governo Federal no final de mais informações e conhecer 
Saúde e de Desenvolvimento segurança e assistência social. 2011 e consiste numa ampliação melhor o Plano, além de saber 
Social solicitando novamente a “ A té a presente data, o e inovação do Plano Integrado onde procurar ajuda para o 
adesão do município de Ubá ao município de Ubá não se de Enfrentamento ao Crack. Os tratamento.

Legislat ivo cobr a adesão do município ao 
Progr ama “Cr ack,  é possível vencer”

O autor da proposição,
 vereador V inícius Samôr
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No dia 06/05 a Câmara de Ubá condomínio 14 apartamentos escadas t ambém est ão  definiu os procedimentos para a 
r e c e b e u  c o n v i d a d o s  vazios e quatro ocupados danificados. colocação de revestimento das 
relacionados ao Conjunto i rregularmente. I nformou, Além das citadas acima, os unidades do programa Mina 
Residencial Cidade Carinho. O ainda, que os proprietários bombei r os const at ar am Casa Minha Vida da fase 1. O 
conv i te f oi  atendeu ao desses apartamentos já foram i rregularidades nos blocos custo de instalação do piso será 
Requerimento nº 91/13, de not i f i cados pel a Cai x a resi denci ai s, que podem pago pelo Programa. Por decisão 
autoria do vereador Carlos Econômica Federal e que, caso comprometer a estabi l idade do governo, as famílias não 
Rufato (PSDB)(1). não ocupem devidamente estes estrutural das edificações, e serão oneradas e a elas será 

apartamentos dentro de um deverão ser aval iadas por oferecida a possibilidade de 
prazo determinado, eles terão o profissional técnico específico escolha de três tipos de piso: piso 
seu contrato de propriedade para emi ssão de L audo cerâmico, piso em laminado de 
cancelado e o imóvel passará Circunstanciado acompanhado madeira e piso em manta 
para os próximos interessados da respectiva Anotação de vinílica. O revestimento será 
que já se encontram cadastrados Responsabi l i dade Técni ca colocado nas áreas internas das 
em uma lista de espera junto à (ART). Os blocos A, B, C, D e E unidades e também nas áreas 
Emuhbes. apresentam diversas fissuras comuns dos edifícios. 

longitudinais e infiltrações em Samuel Gazolla enfatizou que a 
paredes e tetos, sendo que no colocação do piso visa à 
acesso principal do Bloco C foi melhoria das condições de vida 
constatada por el es uma dos moradores, além de facilitar 
r achadura de espessura a manutenção dos imóveis Compareceram o Coordenador 
considerável, que necessita de permitindo a preservação das da Empresa Municipal de 
av al i ação t écni ca mai s unidades que foram entregues Habitação e do Bem Estar 
aprofundada. aos beneficiários.Social de Ubá (Emuhbes), 
O regi stro do Corpo de F áb i o  G ar d o n i ( 3 ) ,  o  
Bombeiros concluiu que “as Ofício ao Ministério PúblicoAdministrador do Cidade 
irregularidade relatadas deverão Carinho, William Aurélio de 
ser alvo de intervenção imediata, Oliveira (2), e a Síndica e No início de maio, a Câmara Entenda o caso no que diz respeito a avaliações e Representante L egal  do recebeu ofício da 4ª Promotoria 
ações corretivas, uma vez que os Conjunto Residencial, Ana de Justiça da Comarca de Ubá, 

Registro dos Bombeiros prédios foram edificados em Monique Tozzi, que foram assinado pela Promotora de 
alvenaria estrutural, sendo que convidados para debater sobre Justiça Shermila Peres Dhingra, 

No início do mês de março, a tais edificações são objeto de os diversos problemas que informando aos edis que já existe 
Câmara de Ubá recebeu ofício rigoroso controle, no tocante a s u c e d e m  n o  c i t a d o  Inquérito Civil tramitando na 
do Comandant e da 3ª retirada total e ou perfurações de Condomínio. referida Promotoria destinado a 
Companhia de Bombei ros paredes, infiltrações, dilatações apurar eventuais irregularidades 
Militar, capitão Patrick Tavares i rregulares, f i ssuras e ou no Residencial Cidade Carinho, 
Gomes, encaminhando cópia do rachaduras de grande proporção, estando este, no momento, 
Registro de Eventos de Defesa pois as alterações elencadas aguardando realização de perícia 
Social  (REDS) gerado em podem concorrer diretamente do Centro de Apoio Técnico 
01/03/13, após v i stor i a pela instabilidade estrutural, (Ceat), órgão auxi l i ar do 
real i zada pel o órgão no podendo culminar em sinistros ministério Públ ico que dá 
Conjunto Habitacional Cidade diversos. suporte de análises técnicas.
Carinho. A corporação noti f i cou o A correspondência da Promotora 
De acordo com o registro feito conjunto habitacional, na pessoa responde ao ofício encaminhado 
pelo Corpo de Bombeiros, tal de seus representantes, a sanar as pel a Câmara para que a 
conj unto habi taci onal  é irregularidades observadas no i nst i t ui ção anal i sasse a 
classificado como Edificação prazo de 60 dias, sendo que os possi bi l i dade de t omar  William Aurélio fez uma breve 
Residencial Multifamiliar do responsáveis poderão interpor providências a fim de sanar os descri ção dos probl emas 
Grupo A2 e, no tocante às recurso ou pedir prorrogação do problemas encontrados nas apresentados no Ci dade 
medidas de segurança previstas prazo. “Cabe ressaltar que a obras e administração do Cidade Carinho e sobre as medidas que 
no Processo de Segurança n o t i f i c aç ão  n o  p r az o  C a r i n h o ,  c o n f o r m e  estão sendo tomadas para a 
Contra Incêndio e Pânico nº estabelecido diz respeito apenas Representação nº 12/13, de solução dos mesmos. Ele 
259/2010, foram constatadas às irregularidades no tocante às autoria do vereador Jorge destacou que mui tos dos 
algumas irregularidades. Os medidas de segurança contra Gervásio (PV), com adendo do problemas apontados pelos 
bombeiros relataram que os incêndio e pânico, devendo as vereador Samuel Gazolla (PT). moradores foram causados por 
extintores de incêndio estão demais ser objeto de avaliação e No adendo, Samuel fez um eles próprios em função de mau 
com lacres rompidos, vazios ou intervenção imediata por parte relato sucinto do trâmite do caso, uso das instalações. William 
com validade de carga vencida. do condomínio e dos demais que já ocorre há algum tempo, afirmou também que no laudo 
Nos hidrantes foram instalados responsáveis” , f inal i zou o inclusive na Câmara, e solicitou emi t i do pel o Corpo de 
cadeados nas portas dos abrigos, relatório dos bombeiros. que o M ini stério Públ i co Bombei ros condenando a 
ci rando uma condição de encaminhe ofício à CEF e à construção, no que se refere a 
obstrução parcial de acesso ao Colocação de piso empresa responsável pela obra medidas de prevenção e 
interior dos mesmos, sendo para que se manifestem através combate a incêndio, consta uma 
determinada pelos Bombeiros a Em 29/04, o vereador Samuel do fornecimento de laudo série de itens que destacam 
sua imediata liberação. Alguns Gazol la (PT) sol ici tou no t écni co de pr of i ssi onal  danos causados pelos próprios 
corrimãos das escadas e rampas Requerimento nº 34/13 que a especializado, com a devida mor ador es,  não sendo,  
foram danificados e arrancados; Prefeitura agilizasse junto à Anotação de Responsabilidade portanto, responsabilidade da 
al gumas l umi nár i as de Caixa Econômica Federal a Técnica (ART). Este laudo Construtora. 
emergência foram retiradas do visita ao Cidade Carinho para deverá ser enviado ao Poder Sobr e a ocupação dos seu local de instalação; o levantar as necessidades de Legislativo e será transmitido apartamentos o Coordenador da acionador manual de alarme de colocação de piso nas unidades pelos vereadores aos moradores Emuhbes, Fábio Gardoni , incêndio e os sensores de habi taci onai s. Segundo o do Resi denci al  e demai s informou que existem no presença das luminárias das vereador, o Governo Federal interessados.

Situação do Conjunto Residencial 
Cidade Carinho é discutida na Câmar a Obr as no 

Horto Florestal 
O Requerimento nº 81/13 o 
vereador Dr. Valadão (PTB) 
so l i c i t ou ao Pr ef ei t o  
informações sobre o pedido da 
Secretari a Muni ci pal  de 
Planejamento ao Conselho 
Deliberativo Municipal do 
Patrimônio Cultural de Ubá 
para que tal conselho autorize a 
demolição de parte do anexo 
do Parque Florestal “Antenor 
Moreira Brum”, popularmente 
conheci do como Hor to 
Florestal. Esta solicitação se 
deve à necessi dade de 
adequação do Horto às normas 
de segurança relativas à saída 
de emergência do galpão 
durante grandes eventos e foi 
aprovada por unanimidade 
pelos conselheiros.
Em resposta, a Prefeitura 
explicou que desde a sua 
criação o Parque vem sendo 
reformado pelos gestores 
municipais sempre com o 
i nt ui t o de at ender  as 
necessidades de seu tempo. A 
atual administração, em seu 
primeiro mandato, construiu 
sete mil metros quadrados de 
piso de concreto na parte 
externa, para melhorar as 
condições do pátio que era 
revestido de fundo de pedreira 
e pó de pedra, o que gerava 
muita poeira e reclamações 
dos usuários.
“Agora, neste novo mandato, o 
pref ei to Vadi nho Bai ão 
conseguiu recursos na ordem 
de 1,3 milhões de reais do 
governo federal através da 
emenda parl amentar do 
Deputado Federal Gabriel 
Guimarães para melhorias no 
Horto Florestal como o acesso 
por meio de passeios e a 
ampliação do piso externo do 
local, aumentando assim sua 
capacidade” , informou o 
of íci o do Executi vo. E 
concluiu: “ Por isso, por 
questões técnicas existe a 
necessidade de aumentar a 
saí da de emer gênci a,  
propiciando mais segurança e 
conforto ao povo. A parte a ser 
demolida consiste na cobertura 
metálica anexa ao Prédio de 
dois andares.”

O vereador José Alves Germano 
(PT) solicitou à Prefeitura na 
Indicação nº 252/13, de 20/05, 
providências quanto à situação 
dos cães abandonados pela 
cidade, que já é questão de saúde 
públ i ca. A proposi ção f oi  
aprovada por unanimidade.

Cães abandonados
nas ruas
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Proposições
Proposições - 15/04/2013: Representação 015/2013: Às escolas Requerimento 088/13, ao Prefei to, Representação 019/2013: Ao Gerente Requerimento 103/2013: Ao  Prefeito, para 

VEREADOR CARL OS DA SI LVA públicas e particulares do município solicitando informações, como Presidente Distrital da Copasa, para construção de interceder junto à Energisa para colocação 
RUFATO: informando sobre concursos de cartazes, da Comissão de Obras e Serviços Públicos rede de captação de águas no Córrego do de 3 postes na Rua Sônia Marcos Badaró, 
Indicação 192/2013: Ao Prefeito, quanto à fotos, vídeos e jingles sobre prevenção ao desta Câmara, sobre o contrato de nº Santana 2. bairro Olaria.
capina de todo o bairro Santa Bernadete. uso de drogas. 0351208, assinado em 31/10/11, com Indicação 125/2013: Ao Prefeito,  para Requerimento 104/2013: Ao Prefeito, para 
I ndi cação 193/2013: Ao Prefei to, Proposições - 22/04/2013 vigência até 31/10/12, entre o Ministério asfaltamento da Ruas Angelino Teixeira, calçamento das ruas da comunidade da 
instalação de aparelhagem de ginástica fixa VEREADOR CARL OS DA SI LVA das Cidades e a Prefeitura de Ubá, no valor Gabriel de Lucas, Joaquim Tavares, Edson Barrinha.
na Rua Antônio Miquelito. RUFATO de R$1.000.000,00, visando a Concepção e Marcílio e Antônio de Lucas, bairro Representação 020/2013: À Coordenadoria 
I ndi cação 194/2013: Ao Prefei to, Requerimento 090/13, ao Prefei to, Projetos de Engenharia de Manejo das Universitário. do DER/MG de Ubá, para colocação de 
asfaltamento da Rua Oséas Maranhão. promover uma ação comunitária no Campo Águas Pluviais na cidade, solicitando Indicação 164/2013: Ao Prefeito, para redutor de velocidade na rodovia Ubá-
Indi cação 195/2013: Ao Prefei to, do I ndustri al , no di a 12/102013, ainda, cópias dos projetos, descrição das colocação de placas de identificação com Divinésia, entrada do bairro Santa 
colocação de rede de esgoto no beco oferecendo a comunidade ubaense serviços obras e minuciosa prestação de contas nome das ruas do bairro Universitário e de Edwiges.
Francisco Paschoalino Teixeira. médicos, de recreação infantil, de beleza, sobre os gastos realizados. todas as outras da cidade. Indicação 232/2013: Ao Prefeito, para 
I ndi cação 186/2013: Ao Prefei to, cultura e também civil, como confecção de VEREADOR RAFAEL FAEDA DE Indicação 190/2013: Ao Prefeito, para junto à Copasa interceder para colocação 
colocação de aparelhos de ginástica na carteiras de identidade, de trabalho, etc. FREITAS colocação de redutor de velocidade e faixa de rede de água que atenda à comunidade 
escola Estadual Carlos Peixoto Filho – Requerimento 091/13, ao Coordenador da I ndi cação 210/13,  ao Pref ei t o,  de pedestres na Avenida Olegário Maciel, da Barrinha.
Polivalente. EMUHBES, Padre Fábio; Ao Senhor cascalhamento da estrada sentido a Fábrica em frente ao número252, bairro Industrial. Indicação 231/2013: Ao Prefeito, para 
Indicação 191/2013: Ao Prefeito, para Wi l l i am A ur él i o  de Ol i v ei r a,  R. Baião, na Ligação. VEREADOR CÉLIO BOTARO: junto à Energisa interceder para colocação 
recapeamento asfáltico da Av. Mauri Administrador do Condomínio Cidade Indicação 211/13, ao Prefeito, limpeza e Requerimento 014/2013: Ao Prefeito, para de postes na rua Projetada (beira rio) 
Martins de Oliveira. Carinho; à Senhora Ana Monique Tozzi, capina em toda extensão da Rua Ouro confecção de Projetos de Lei  que próximo a ponte Nossa Senhora Aparecida, 
Indicação 189/2013: Ao Prefeito, para Síndica e Representante Legal  do Preto, Bairro Santa Luzia. viabilizem o asfaltamento das estradas: de bairro Industrial.
asfaltamento da Rua Jofre Costa Marques, Condomínio, convidando-os a comparecer Indicação 212/13, ao Prefeito, reparos no Ubá ao distrito de Miragaia; que vá à VEREADOR DARCI  PI RES DA 
Meu Sonho. nesta Casa, para debater sobre os diversos asfal to e colocação de redutor de comunidade da Barrinha; que vá do distrito SILVA:
Requerimento 077/2013: Ao Prefeito, problemas que se sucedem no citado velocidade para a Rua Ângelo Sperandio, de Ubá Pequeno até a Igreja 1º de Maio; Indicação 230/2013: Ao Prefeito, para 
calçamento da rua Sônia Marcos Badaró, Condomínio. em frente ao nº 2580, Bairro Mangueira estrada do córrego Santo Anastácio. interceder junto à Energisa para colocação 
Olaria. VEREADOR CÉLIO BOTARO Rural. V E R E A D O R  J O S É  A L V E S  de poste na rua José Lourenço Sperandio, 
Requerimento 076/2013: Ao Prefeito, I ndi cação 199/13,  ao Pref ei t o,  Indicação 213/13, ao Prefeito, fiscalização GERMANO: bairro Mangueira Rural.
elaboração de Projeto de Lei que isente de cascalhamento em toda extensão da Rua em um ferro velho abandonado, localizado Indicação 216/2013: Ao Prefeito, para VEREADOR JORGE CUSTÓDI O 
multas e juros o IPTU de proprietários que Francisco Melquíades, próximo ao junto a Rua Ouro Preto, Bairro Santa Luzia. construção de rede de captação de águas GERVÁSIO:
o devam. Aeroporto Municipal. VEREADOR SAM UEL GAZOL L A pluviais e calçamento da Avenida Jurandir Requerimento 100/2013: Ao Prefeito, 
Representação 014/2013: Ao Secretário Indicação 200/13, ao Prefeito, reforma do LIMA Teixeira, B. Jardim Esperança. asfaltamento, desentupimento de bueiros e 
Estadual de Saúde, concessão de uma Posto de Saúde da Comunidade da Indicação 205/13, ao Prefei to, que Indicação 215/2013: Ao Prefeito, para operação tapa buracos para rua José Costa 
ambulância para servir o distrito de Barrinha. encaminhe às Secretarias Municipais: de asfaltamento das suas São Sebastião e São Marques, b. Ponte Preta.
Diamante de Ubá. Indicação 201/13, ao Prefeito, construção Desenvolvimento Social, a de Cultura e de Jorge, no bairro São Sebastião. Requerimento 099/2013: Ao Prefeito, para 
Moção de Aplausos 20/2013: Parabeniza a de um bueiro para captação de águas Meio Ambiente, para divulgar, prestar VEREADOR RAFAEL FAEDA: refazer pintura das faixas da ciclovia do 
Justiça Eleitoral pela criação de mais uma pluviais, na Rua Maria Ferreira Leôncio, apoio técnico e acompanhar a apresentação Indicação 067/2013: Ao Prefeito, quanto à bairro Industrial.
seção eleitoral no bairro Aeroporto. Distrito de Miragaia, em frente à residência de propostas de atendimento à chamada instalação de rede de águas pluviais na Requerimento 098/2013: Ao Prefeito, para 
VEREADOR CÉLIO BOTARO: do Senhor João Rosa. Pública 02/2013, da Secretaria de Política Travessia Messias Beline, bairro São João. determinar ao órgão competente a 
I ndi cação 196/2013: Ao Prefei to, Requerimento 096/13, ao Prefei to, de Promoção de Igualdade Racial, para Indicação 118/2013: Ao Prefeito, para fiscalização em uma obra que está sendo  - 
construção de dois bueiros na Avenida calçamento no final da Rua Sônia Marcos instituições sem fins lucrativos do gênero. limpeza da calçada da Rua Francisco da construção de um muro-  atrás da 
Luciano Candian, bairro Aeroporto. Badaró, Bairro Olaria. Reitera Indicação Requerimento 085/13, ao Prefeito, junto à Costa Barros, bairro São João. Rodoviária.
I ndi cação 197/2013: Ao Prefei to, 021 e Requerimento 077, de autoria do Secretaria Municipal de Educação, realizar V E R E A D O R A  R O SÂ N G E L A  Indicação 236/2013: Ao Prefeito, para 
construção de rede de esgoto na Rua Wilson Vereador Carlos da Silva Rufato e a adesão das escolas ao Programa Esporte ALFENAS: tornar o prédio da Prefeitura Municipal 
Campos, bairro Mangueira Rural. Indicação 005, do Vereador Rafael Faeda. na Escola, sendo realizado diretamente Moção de Aplausos 023/2013: Aos acessível às pessoas com deficiência física 
VEREADOR JORGE CUSTÓDI O VEREADOR JORGE CUSTÓDI O pelas escolas no site do SIMEC, ampliando mesateni stas da A ssoci ação dos e mobilidade reduzida.
GERVÁSIO: GERVÁSIO as possibilidades de atendimento, sem a Empregados do Comércio de Ubá. Indicação 235/2013: Ao Prefeito, para 
Requerimento 080/2013: Ao Prefeito, para Indicação 206/13, ao Prefeito, medidas necessidade de celebrar convênio entre as Indicação 220/2013: Ao Prefeito, para sinalização no solo em frente à Escola Mun. 
informar a esta Casa de Leis quanto ao cautelares para guardar a Estação partes, o que facilita o processo e qualifica o adotar medidas que implantem o serviço de Ns. Sra. Aparecida, bairro Meu Sonho, e 
pagamento do reajuste de 10% aos Ferroviária de Ubá e determinar o atendimento aos beneficiados. emissão de guias de impostos municipais e colocação de placas advertindo motoristas 
servidores da Prefeitura, já aprovado e remanejamento de pessoas que estão Requerimento 089/13, ao Prefei to, certidão negativa de débitos pela internet. da existência de escola naquele local.
ainda não concedido. habitando naquele local, causando má encaminhar a esta Câmara, um anteprojeto VEREADOR SAMUEL GAZOLLA: Indicação 224/2013: Ao Prefeito, para 
Requerimento 079/2013: à Mesa Diretora e impressão na sociedade, deixando sujeira e de lei que cria o Bolsa Atleta Municipal. Requerimento 024/2013:Ao Prefeito, para construção de muro na Rua Santa 
aos colegas, sobre a importância de tornar objetos espalhados pelo chão. VEREADOR VINÍCIUS SAMÔR DE proceder ao certame licitação que realize a Anastácia, bairro São Domingos. 
de utilidade pública a Associação de V E R E A D O R  J O S É  A L V E S  LACERDA pavimentação e drenagem pluvial de V E R E A D O R  J O S É  A L V E S  
Radioamadores de Ubá e Região. GERMANO Indicação 202/13, ao Prefeito, revitalização alguns trechos da estrada de Ubari. GERMANO:
Requerimento 078/2013: À Mesa Diretora, Indicação 207/13, ao Prefeito, asfaltamento da pracinha do Bairro Pires da Luz e a Requerimento 030/2013: Ao Prefeito, para Indicação 228/2013: Ao Prefeito, para 
para que apresente laudo técnico para da Rua Geraldo Reis Pacheco, Bairro Oséas construção de uma área de lazer no local. criar programa ambiental nas estação de colocação de bueiros na Rua Vereador 
apurar a real condição da estrutura física Maranhão. Indicação 203/13, ao Prefeito, providência transbordo da Ligação/Quebra Coco com Sebastião de Paula Batista, bairro Santa 
desta Casa. I ndi cação 208/13,  ao Pref ei t o,  quanto a uma rede de esgoto estourada em equipamentos e estrutura que possam Luzia.
VEREADOR MAURICIO VALADÃO: prolongamento da Rua Inês Guiducci, frente ao Posto de Saúde do Bairro Pires da receber os professores e alunos da rede Indicação 227/2013: Ao Prefeito, para 
Requerimento 081/2013: Ao Prefeito, Bairro Meu Sonho. Luz. escolar de Ubá. limpeza de córrego do bairro Agroceres, na 
requerendo informações a solicitação da Indicação 209/13, ao Prefeito, asfaltamento Indicação 204/13, ao Prefeito, instalação de Requerimento 034/2013: Ao Prefeito, para rua Jurandir Peron.
Secretaria de Planejamento ao Conselho da Rua Edgar Lemos Duarte, Bairro Oséas dois refletores na Galeria Francisco Laurea. agilizar junto á CEF visita ao Condomínio Indicação 226/2013: Ao Prefeito, para 
Municipal de Patrimônio Cultural acerca Maranhão. Representação 016/13, à Feirarte, Grupo da Cidade Carinho, para colocação de piso nas limpeza do córrego do bairro Eldorado, na 
da autorização para demolição de parte de Indicação 214/13, ao Prefeito, asfaltamento Melhor Idade, APAE, aos CRAS dos unidades habitacionais, com recursos rua Nilton Chinelo.
anexo do galpão do horto Florestal. da Rua Maria Aparecida Castanon Bravo. bai rros: São Domingos, São João, liberados pelo governo federal. VEREADOR RAFAEL FAEDA:
VEREADOR OSWALDO PEIXOT O Requerimento 049/13, ao Prefei to, Agroceres e Pires da Luz, à Associação VEREADOR VINICIUS SAMOR: Indicação 229/2013: Ao Prefeito, para 
GUIMARÃES: recuperação da encosta e liberação total da Solano Trindade, FEMAC e às Associações Indicação 218/2013: Ao Prefeito, para limpeza e reparação do meio fio da Rua 
Moção de Aplausos 019/2013: À Unidade Rua Antônio Frederico Ozanan, Bairro de Moradores da Cidade, informando a construção de parquinho infantil nas Manoel Casal, bairro Vila Casal.
de Resgate da 3ª Companhia de Bombeiro Eldorado, reiterando a Indicação 149/13, abertura de inscrições para o Programa dependências do Horto Florestal. Moção de Pesa 026/2013: À família do 
Militar em Ubá. do Vereador Rafael Faeda. Caixa de Apoio ao Artesanato Brasileiro. Requerimento 055/2013: Ao Prefeito, jovem Antônio Malaquias Júnior.
VEREADOR OSWALDO PEIXOT O Requerimento 093/13, ao Prefei to, Representação 017/13, à Secretaria estudo de viabilidade junto ao P. Judiciário Moção de Aplausos 27/2013: Aos Srs. 
GUIMARÃES e VEREADOR RAFAEL colocação de rede de esgoto no Beco Municipal de Desenvolvimento Social e ao que disponibilize detentos para trabalhar Antônio Luciano da Costa, Luis Gustavo 
FAEDA DOS SANTOS: Francisco Paschoalino Teixeira, localizado Prefeito de Ubá, informando a reunião da em serviços municipais. D'ávila Riani, Celso Calçado Gomes e 
Requerimento 074/2013: Ao Prefeito, para na Avenida Olegário Maciel, 1223. Reitera Secretaria Nacional de Juventude para Proposições - 6/5/2013: Sebastião Pereira Neto, eleitos para a 
que informe a esta Casa quanto ao Indicação 195/13, de autoria do Vereador Políticas Públicas de Juventude: Parceria VEREADOR CARL OS DA SI LVA diretoria do Tabajara Esporte Clube.
paradeiro do busto retirado de Ary Barroso Carlos da Silva Rufato. com os Municípios Brasileiros. RUFATO: VEREADORES RAFAEL FAEDA E 
da praça Guido Marliere. Requerimento 095/13, ao Prefei to, VEREADORES CARLOS DA SILVA Indicação 234/2013: Ao Prefeito, para OSWALDO PEIXOT O GUIMARÃES:
VEREADOR RAFAEL FAEDA: calçamento de todas as ruas do Bairro São RUFATO E PASTOR DARCI PIRES notificar o Sr. João Evangelista Campos,  Requerimento 101/2013: Ao Prefeito e 
Indicação 188/2013: Ao Prefeito, para Matheus, reiterando parcialmente as DA SILVA acerca de animais de sua propriedade soltos Secretário de Saúde de Ubá, sobre 
notificar os proprietários de lotes da Indicações 071, 078 e 152/13, de autoria do Requerimento 092/13, ao Prefei to, no bairro Encosta do Sol. informações publicadas no Jornal Atos 
Avenida Jésus Brandão, no bairro San Edil Carlos Rufato e integralmente o instalação de redutores de velocidade na Indicação 233/2013: Ao Prefeito, para criar Oficiais referentes ao contrato nº 159/2013.
Rafael, para limparem seus terrenos. Requerimento 065/13, do Edil Célio Rua Maria Coel i  Miquel i to, Bairro área de lazer e instalar aparelhagem de V E R E A D O R A  R O SÂ N G E L A  
Indicação 187/2013: Ao Prefeito, para Botaro. Santana, próximo à Subestação da ginástica na praça do bairro Encosta do Sol. ALFENAS:
asfaltamento da Rua Adão Quintão, Requerimento 097/13, ao Prefei to, Energisa, reiterando Indicação 119/13, do Indicação 225/2013: Ao Prefeito, para Rep r esen t ação  021 / 2013 :  A o  
Agroceres. asfaltamento da Rua Oséas Maranhão, Vereador José Alves Germano. limpeza de bueiros, capina, colocação de Superintendente Regional de Trabalho, 
V E R E A D O R A  R O SÂ N G E L A  Bairro Oséas Maranhão, rei terando Proposições - 29/04/2013: iluminação pública e asfaltamento das Gerente Regional do Trabalho e Emprego 
ALFENAS: Indicação 194/13, do Vereador Carlos VEREADOR CARL OS DA SI LVA Ruas José Fernandes, Iná Floriano, em JF e ao Coordenador do Ministério 
Moção de Pesar 022/2013: À família do Sr. Rufato. RUFATO: Joaquim Condé Duarte, Projetada M e Público do Trabalho em JF, sobre a situação 
Odilon Magri de Lacerda. VEREADOR MAURÍCIO VALADÃO Indicação 217/2013: Ao Prefeito, quanto ao Jaime Vieira, bairro Encosta do Sol. da agência regional do Ministério do 
Moção de Pesar 021/2013: À família do Dr. REIMÃO DE MELO calçamento do Córrego do Santana 2. Indicação 223/2013: Ao Prefeito, para Trabalho e Emprego em Ubá, que está 
Ivahir da Rocha Reis. Requerimento 087/13, ao Prefei to, Indicação 219/2013: Ao Prefeito, quanto ao asfaltamento das Ruas Matheus Schettino, parcialmente paralisada em seus trabalhos 
VEREADOR SAMUEL GAZOLLA: solicitando informações, como Presidente calçamento do Córrego do Santana 1. Brás Schettino, Rosa Panza e José por falta de servidores.
Requerimento 082/2013:Ao Prefeito, da Comissão de Obras e Serviços Públicos Indicação 026/2013: Ao Prefeito, retirada Américo, bairro Matheus Schetino. Moção de Aplausos 025/2013: Ao 
solicitando a implementação do projeto desta Câmara, sobre o contrato de nº de mato na rua Lenir Guiziilini de Andrade, Indicação 221/2013: Ao Prefeito, para mesatenista Pablo Aparecido Randolfo.
BIOFORT. 0281850, assinado em 31/12/08, com bairro Coparma. instalação de poste de iluminação pública VEREADOR SAMUEL GAZOLLA:
Indicação 198/2013: Ao Prefeito, para vigência até 30/10/12, no valor de Indicação 029/2013: Ao Prefeito, para na Rua Sebastião Bressan, bairro São Requerimento 086/2013:Ao Prefeito, para 
alterar as áreas de faixa azul em frente às R$429.124,00, entre o Ministério do notificar o proprietário de lote da Rua Francisco de Assis. implementar o Serviço de Proteção Social à 
escolas municipais. Esporte e a Prefeitura de Ubá, para a Vereador José Albino, bairro Vila Flanel. Requerimento 094/2013: Ao Prefeito, para População em situação de Rua (Centro 
Requerimento 075/2013: Ao Prefeito, para construção de Ginásio Poliesportivo na Representação 018/2013: Ao Gerente da informar se as ruas do bairro Encosta do Sol POP).
realizar capina  e calçamento da Rua Mato cidade, e ainda, se as obras foram iniciadas Viação Ubá, para disponibilizar linha de citadas na Indicação 225/2013  estão Requerimento 102/2013: Ao Prefeito, para 
Grosso, bairro Chiquito Gazolla. ou se estão em andamento, ou foram ônibus que beneficie moradores do oficializadas. implementar e desenvolver o projeto 
VEREADOR VINICIUS SAMÔR: concluídas, e o local da construção. Condomínio Cidade Carinho. VEREADOR CÉLIO BOTARO: “Caminhar com Saúde.”



31 de maio de 2013

Atas
RESUMO DA ATA Nº 05, DA SESSÃO VEREADOR JOSÉ ALVES GERMANO: 
O R D I N Á R I A  D A  C Â M A R A  1) Moção de Congratulações e Aplausos nº 
MUNICIP AL DE UBÁ, REALIZADA  010/13, em registro pelo passamento do Dia 
NO DIA 11 DE MARÇO DE 2013, tendo Internacional da Mulher, ocorrido no último 
na Presidência a Vereadora Rosângela dia 8 de março. 2) Indicação nº 104/13, 
Maria Alfenas de Andrade, na Vice- solicitando ao Prefeito de Ubá para que 
Presidência o Vereador Vinicius Samôr de determine a realização de asfaltamento da 
Lacerda e na Secretaria o Vereador Carlos Rua Hamilton Peluso, Bairro Peluso. 3) 
da Silva Rufato. Presentes todos os Indicação nº 103/13, solicitando ao Sr. 
senhores vereadores. Passa-se para a Prefeito de Ubá, para que determine a 
discussão da Ata nº 04 da sessão anterior, realização de cascalhamento da Rua José 
não tendo ninguém se manifestado. Em Lourenço Sperandio, Bai rro Olaria. 
votação a mesma foi aprovada por VEREADOR MAURICIO VALADÃO 
unanimidade. Em seguida leitura do REIMÃO DE MELO: Requerimento nº 
Protocolo: leitura das correspondências 032/13, requerendo ao Prefeito de Ubá, com 
recebidas. Passa-se para a apresentação fulcro na Lei 12.527/11, informações sobre 
das Proposições dos Senhores Vereadores: a situação das obras de pavimentação da 
O Vereador Samuel Gazolla, na condição Estrada que liga Ubá ao Distrito de Ubari. 
de Presidente da Comissão de Legislação VEREADOR RAFAEL FAEDA DE 
e Justiça solicitou a suspensão da sessão FREITAS: 1) Moção de Congratulações e 
para a confecção de Parecer da CLJR. Aplausos nº 009/13, ao Senhor Sebastião 
Reaberto os trabalhos passou-se para a Ferreira Estevão, por sua eleição para o 
leitura do Parecer com referência ao cargo de Ouvidor da Saúde. 2) Indicação nº 
Projeto encaminhando à esta Casa através 105/13, solicitando ao Sr. Prefeito de Ubá, 
da Mensagem nº 06, de 11 de março de para que determine a realização de estudos 
2013. Passou-se em seguida para a técnicos necessários, visando a instalação de 
apresentação das Proposições dos aparelhagem fixa de ginástica na Praça Lilia 
Senhores Vereadores: VEREADOR Barbosa, no Bai r ro Bom Pastor. 
CARLOS DA SILVA RUFATO: 1) V EREA DOR SA M UEL GA ZOL L A 
Indicação nº 109/13, solicitando ao LIMA: 1) Indicação nº 016/13, solicitando 
Prefeito de Ubá, para que determine a ao Prefeito de Ubá, para que determine a 
realização de cobertura da quadra do realização de reforma e ampliação da Escola 
Bairro Inês Groppo. 2) Indicação nº Municipal Dr. Heitor Peixoto de Toledo, na 
108/13, solicitando ao Prefeito de Ubá, Colônia Padre Damião. 2) Requerimento nº 
para que determine a realização de 033/13 solicitando à Secretaria Municipal 
cobertura da Escola Municipal Rosalina de Educação, a mudança de designação e 
Brandão, bem como da quadra do Córrego vencimentos no Quadro de Comissionados 
A legre. 3) I ndi cação nº 107/13, da Prefeitura Municipal de Ubá, para 
solicitando ao Prefeito de Ubá, para que exercer cargo de Diretor Escolar na Rede 
determine a realização de recapeamento Municipal de Ensino CC-05 para CC-04. 
asfáltico da Rua Santa Catarina, no Bairro VEREADORES VINICIUS SAMÔR DE 
Santa Bernadete. 4) Indicação nº 110/13, LACERDA E SAMUEL GAZOLLA 
solicitando ao Prefeito de Ubá, para que LIMA: Representação, solicitando envio de 
determine a realização de asfaltamento da correspondências aos Secretários de 
Rua Luciano Laud Marcos, Bairro Olaria. Desenvolvimento Social, Saúde, Educação 
5) Indicação nº 111/13, solicitando ao e entidades, informando sobre a abertura de 
Prefeito de Ubá, para que determine a Edital da Secretaria de Políticas para as 
realização de calçamento da Rua Alberto Mulheres na Presidência da República 
Ferreira Costa, Bairro Santa Bernadete. 6) captação de recursos através de Projetos. 
Indicação nº 112/13, solicitando ao Passa-se para a Ordem do Dia: Primeira 
Prefeito de Ubá, para que determine a discussão e votação das seguintes matérias: 
realização de calçamento, solicitando ao 1) Projeto de Lei nº 02/13 que “Dispõe sobre 
Prefeito de Ubá, para que determine a a revisão geral da remuneração dos 
real ização de Calçamento da Rua Servidores Municipais, e dá outras 
Reginaldo Francisco Coelho, Bairro providências”. Em discussão usou a palavra 
Jardim Élida. 7) Indicação nº 113/13, o Vereador Jorge Custódio Gervásio que 
solicitando ao Prefeito de Ubá, para que deixou registrado seus cumprimentos ao 
determine a realização de asfaltamento da Secretário Municipal de Administração, 
Rua Zélia Schetino, Bairro Jardim Élida. pelo empenho para o envio para votação 
8) Indicação nº 114/13, solicitando ao Sr. nesta Casa desta matéria que reajusta os 
Prefeito de Ubá, para que determine a vencimentos dos servidores públ icos 
realização do término do serviço na rede municipais em 10%. Em 1ª votação o 
de águas pluviais do Córrego do Bairro presente Projeto foi  aprovado por 
Santa Bernadete. VEREADOR CÉLIO unanimidade (10 votos). 2) Projeto de Lei nº 
BOTARO: 1) Indicação nº 101/13, 03/13 que “Autoriza abertura de Crédito 
solicitando ao Prefeito de Ubá, para que Especial no valor de R$ 609.560,00, junto 
determine ao órgão competente a ao Orçamento Municipal de 2013 para 
instalação de torre de telefonia celular realização de despesas correntes e de capital 
para o Distrito de Ubari, de preferência da no âmbito da Secretaria Municipal de 
V IVO. 2) I ndi cação nº 100/13m Educação e dá outras providências”. Em 1ª 
solicitando ao Sr. Prefeito de Ubá, para votação o presente Projeto foi aprovado por 
que determine a realização de reforma da unanimidade (10 votos). Em seguida a 
ponte com maninhas de um metro na Senhora Presidente colocou em discussão as 
estrada pública próxima a propriedade do proposições dos Senhores Vereadores. O 
Sr. Feital, na Comunidade do Córrego Vereador Mauricio Valadão solicitou mais 
Santo Anastácio. 3) Indicação nº 099/13, explicações do Vereador Carlos Rufato com 
solicitando ao Sr. Prefeito de Ubá, para relação a Indicação 107, relacionada ao 
que determine interceder junto à recapeamento asfáltico da Rua Santa 
ENERGISA, visando a colocação de 3 Catarina, bem como com referência a 
potes com iluminação pública na Estrada Indicação nº 114/13, relacionada ao término 
de Ubá-Miragaia, em frente ao Bairro do serviço de rede de águas do córrego do 
Santa Rosa. 4) Indicação nº 098/13, Bairro Santa Bernadete, que tanto afligiu os 
solicitando ao Prefeito de Ubá, para que moradores daquele Bairro, tendo o Vereador 
determine a realização de asfaltamento da Carlos Rufato realizado as explicações 
Rua Claudionor Cândido de Sá, Bairro necessárias sobre ambas proposições. O 
São Domingos. 5)  Indicação nº 097/13, Vereador Jorge Custódio Gervásio falou 
solicitando ao Sr. Prefeito de Ubá, para com relação ao Requerimento nº 031 de sua 
que determi ne a real i zação de autoria, relacionado ao combate à dengue 
recapeamento asfáltico na Rua Emídio em Ubá, tendo sal ientado a grande 
Viana, Bairro São Domingos. 6) Indicação incidência da doença em nossa cidade,  
nº 096/13, solicitando ao Sr. Prefeito de necessitando portanto de maiores cuidados 
Ubá, para que determine a realização de por parte do poder público neste sentido. Em 
asfaltamento da Rua Jaime Vieira, Bairro votação as proposições foram aprovadas por 
Encosta do Sol. VEREADOR PASTOR unanimidade (10 votos). Não havendo mais 
DARCI PIRES DA SILVA: Indicação nº nada a tratar a Senhora Presidente agradece 
102/13, solicitando ao Sr. Prefeito de Ubá, a presença de todos e encerra a sessão às 20 
para que determine ao órgão competente horas.
da Prefeitura, a correção do nivelamento 
da Rua Goiás, na altura do nº 225, Bairro 
Chiquito Gazolla. VEREADOR JORGE 
CUSTÓDIO GERVÁSIO: Requerimento 
nº 031/13, indagando ao Sr. Secretário 
Municipal de Saúde, se a quantidade 
existente de agentes comunitários no 
combate à dengue em Ubá é suficiente 
para atender a demanda do município. 

trabalhos. A seguir o Senhor Secretário faz o Vereador Carlos da Silva Rufato. Às 19 colocado pelo radialista Carlos Sodré de que 
a chamada nominal  dos Senhores horas a Senhora Presidente faz a abertura “nesta casa só se fala bobagem”, portanto 
Vereadores constatando-se a presença de dos trabalhos. A seguir o Senhor Secretário disse não concordar e espera uma retratação 
todos. Passa-se para a Ordem do Dia: faz a chamada nominal dos Senhores por parte do referido repórter. O Vereador 
Discussão e votação final das seguintes Vereadores constatando-se a presença de Rafael Faeda disse que esta Casa não pode 
matérias: 1) Projeto de Lei nº 02/13 que todos. Passa-se para a discussão da Ata nº admitir em hipótese alguma este tipo de 
“ Dispõe sobre a revisão geral  da 07 da sessão anterior, não tendo ninguém se desrespeito, tendo salientado ter sido uma 
remuneração dos Servidores Municipais, manifestado. Em votação a mesma foi declaração infeliz por parte do repórter. Em 
e dá outras providências”. Em discussão aprovada por unanimidade (10 votos). votação o Requerimento nº 047/13 foi 
ninguém se manifesta. Em 2ª votação o Passou-se em seguida para a leitura das aprovado por unanimidade (10 votos). Com 
presente Projeto foi  aprovado por c o r r esp o n d ên c i as  r ec eb i d as relação ao Requerimento nº 051/13, onde 
unanimidade (10 votos). 2) Projeto de Lei (PROTOCOLO). Final do Protocolo. sol i ci ta ao Pref ei to a cr i ação e 
nº 03/13 que “Autoriza abertura de Crédito Passa-se para a apresentação das implementação do Sistema Municipal de 
Especial no valor de R$ 609.560,00, junto Proposições dos Senhores Vereadores. Meio Ambiente, o Vereador Samuel Gazolla 
ao Orçamento Municipal de 2013 para Final das Proposições. Passa-se para a disse que a presente reivindicação é de suma 
realização de despesas correntes e de Ordem do Dia: discussão e votação final da importância, e caso concretizada, será um 
capital no âmbito da Secretaria Municipal seguinte matéria: Projeto de Lei nº 04/13 grande avanço na área ambiental. O 
de Educação e dá outras providências”. que “Autoriza o Poder Executivo a Vereador Carlos Rufato parabenizou o 
Em discussão ninguém se manifesta.  Em suplementar a contribuição consignada no Vereador Samuel Gazolla pela apresentação 
2ª votação o presente Projeto foi aprovado Orçamento de 2013 para a Casa de Apoio a da proposição, ressaltando também a grande 
por unanimidade (10 votos). Agradecendo Gestante de Alto Risco e à Puérpera- relevância da mesma, citando o caso da 
a presença de todos a Senhora Presidente CAGEP no valor de R$ 340.000,00 e dá Cooperativa de Areia de Ubá que precisa de 
encerra a sessão às 20h. e 04m. outras providências” . Em discussão respaldo dos órgãos ambientais para 
RESUMO DA ATA Nº 07, DA SESSÃO ninguém se manifesta. Em 2ª votação o trabalharem de acordo com e lei. O Vereador 
O R D I N Á R I A  D A  C Â M A R A  presente Projeto foi  aprovado por Mauricio Valadão disse ter sido um dos 
MUNICIP AL DE UBÁ, realizada no dia unanimidade (10 votos). Primei ra primeiros Vereadores que se postou a favor 
18.03.2013, tendo na Presidência a discussão e votação das seguintes matérias: da criação da Secretaria Municipal de Meio 
Vereadora Rosângela Maria Alfenas de 1) Projeto de Lei Complementar nº 02/13 Ambiente em Ubá e que sempre procurou 
Andrade, na Vice-Presidência o Vereador que “Dispõe sobre a Função Pública no fomentar a área ambiental em nossa cidade. 
Vinicius Samôr de Lacerda e na Secretaria âmbito da Administração Direta do Disse ainda o Vereador Dr. Valadão que após 
o Vereador Carlos da Silva Rufato. Às 19 Município de Ubá para atender ao a criação da referida Secretaria ficou um 
horas a Senhora Presidente faz a abertura Programa Saúde da Famíl ia” . Em tanto quanto decepcionado pela falta de 
dos trabalhos. A seguir o Senhor discussão usou a palavra o Vereador ações por parte deste importante setor da 
Secretário faz a chamada nominal dos Vinicius Samôr de Lacerda que solicitou administração municipal. O Vereador 
Senhores Vereadores constatando-se a maiores expl icações da matéria. O Samuel Gazolla disse esperar melhores 
presença de todos. Passa-se para a Vereador Samuel Gazolla procedeu às resultados após a efetivação da criação e 
discussão das Atas nºs. 05 e 06 das sessões informações sobre a matéria, tendo implementação do Sistema Municipal do 
anteriores, não tendo ninguém se salientado que trata-se de matéria por Meio Ambiente. O Vereador Pastor Darci 
manifestado. Em votação as mesmas recomendação do  Ministério Público, em Pires da Silva espera também melhores 
foram aprovadas por unanimidade. virtude de que as contratações de médicos resultados por parte dos setores ambientais 
Passou-se em seguida para a leitura das do PSF passaram a ser por processo de nossa cidade, citando o problema 
c o r r esp o n d ên c i as r ec eb i d as seletivo, sendo portanto um Projeto que enfrentado pela Escola Polivalente que por 
(PROTOCOLO). O Vereador Samuel gerará um grande avanço neste sentido. Os falta de decisão dos setores do Meio 
Gazolla, na condição de Presidente da Vereadores Jorge Custódio Gervásio e Ambiente, está prestes a perder recursos 
CLJR, solicitou a suspensão da sessão Rafael Faeda disserem temer quanto ao advindos do governo para construção de 
para confecção de pareceres da CLJR com fato se os médicos irão cumprir seus uma quadra naquele educandário. O 
referência a matérias que deram entrada na horários de atendimentos, tendo o Vereador Vereador Carlos Rufato corroborou com as 
noite de hoje no Protocolo desta sessão. Rafael Faeda salientado ter feito indagação palavras do Vereador Pastor Darci com 
Reaberto os trabalhos passou-se para a neste sentido ao Secretário de Saúde e não relação a este anseio da comunidade escolar 
leitura de Pareceres com referências ao obtido resposta do mesmo. O Vereador do Polivalente, citando ainda a questão de 
Projeto de Lei Complementar nº 02/13 e os Pastor Darci Pires da Silva também disse uma árvore que está na eminência de cair nas 
Projetos de Lei nºs. 05, 08 e 09/13. Passa- temer que com a aprovação desta matéria o proximidades da Escola e que tem trazido 
se para a apresentação das Proposições sistema não funcione. O Vereador Mauricio receio aos alunos de acontecer um sério 
dos Senhores Vereadores. Final das Valadão solicitou vista do presente Projeto, acidente com a possível queda daquela 
Proposições. Passa-se para a Ordem do tendo a presidência concedido até a árvore. Em votação o Requerimento nº 
Dia: Primeira discussão e votação da próxima reunião ordinária. 2) Projeto de 051/13 foi aprovado por unanimidade (10 
seguinte matéria: Projeto de Lei nº 04/13 L ei  nº 05/13 que “ A utor i za o votos). Agradecendo a presença de todos a 
que “Autoriza o Poder Executivo a remanejamento de Créditos Orçamentários Senhora Presidente encerra a sessão às 20h. 
suplementar a contribuição consignada no no valor de R$ 24.000,00 junto ao e 56m.
Orçamento de 2013 para a Casa de Apoio a Orçamento Municipal de 2013, para RESUMO DA ATA Nº 09, DA SESSÃO 
Gestante de Alto Risco e à Puérpera- realização de despesas do Consórcio EXTRAORDI NÁRI A DA CÂM ARA 
CAGEP no valor de R$ 340.000,00 e dá Intermunicipal de Saúde de Ubá e Região, MUNICIP AL DE UBÁ, realizada no dia 
outras providências”. Em 1ª votação o no âmbito da Secretaria Municipal de 25.03.2013, tendo na Presidência a 
presente Projeto foi  aprovado por Saúde e dá outras providências”. Em Vereadora Rosângela Maria Alfenas de 
unanimidade (10 votos). A seguir a discussão ninguém se manifesta. Em 1ª Andrade, na Vice-Presidência o Vereador 
Senhora Presidente colocou em discussão votação o presente Projeto foi aprovado por Vinicius Samôr de Lacerda e na Secretaria o 
as proposições dos Senhores Vereadores. unanimidade (10 votos). 3) Projeto de Lei Vereador Carlos da Silva Rufato. Às 20h. e 
Foram destacadas para discussão e nº 08/13 que “Autoriza o Município de Ubá 57m. a Senhora Presidente faz a abertura dos 
votação em separado as seguintes a transferi r recursos f inancei ros à trabalhos em nome do Povo do Município de 
proposições: Requerimentos nºs 042 e Sociedade Musical e Cultura 22 de Maio, Ubá e invocando a proteção de Deus. A 
043/11, ambos de autoria do Vereador neste exercício, para real ização de seguir o Senhor Secretário faz a chamada 
Jorge Cust ódi o Ger v ási o e o despesas com a organização, preparação e nomi nal  dos Senhores Vereadores 
Requerimento nº 041/13, de autoria do realização do Festival Mundial das Artes constatando-se a presença de todos. Passa-
Vereador Oswaldo Peixoto Guimarães. pela Paz”. Em discussão ninguém se se para a Ordem do Dia: Antes de iniciar a 
Em votação as demais proposições foram manifesta. Em 1ª votação o presente Ordem do Dia o Vereador Carlos da Silva 
aprovadas por unanimidade. Em votação Projeto foi aprovado por unanimidade (10 Rufato solicitou, depois de ouvido o 
os Requerimentos destacados foram votos). 4) Projeto de Lei nº 09/13 que plenário, que fossem mantidos os mesmos 
aprovados por unanimidade (10 votos). “Autoriza abertura de Crédito Especial no quóruns de votações das matérias que 
Em seguida usou a palavra o Vereador valor de R$ 119.822,76 junto ao sofreram na 1ª discussão e votação na 
Oswaldo Peixoto Guimarães que deixou Orçamento Municipal de 2013, para Reunião Ordinária. Todos concordaram. 
registrado seu descontentamento com a realização de despesas correntes e de Ficam portanto aprovados em 2ª votações 
atual administração municipal por vários capital no âmbito da Secretaria Municipal por unanimidade (10 votos) os seguintes 
descasos com a população, tendo de Saúde e dá outras providências”. Em Projetos: 1) Projeto de Lei nº 05/13 que 
colocado que a cidade está praticamente discussão ninguém se manifesta. Em 1ª “Autoriza o remanejamento de Créditos 
largada as “traças” e nada tem sido feito votação o presente Projeto foi aprovado por Orçamentários no valor de R$ 24.000,00 
pelo Executivo municipal para sanar unanimidade (10 votos). Em seguida a junto ao Orçamento Municipal de 2013, 
vários tipos de problemas encontrados no Senhora Presidente colocou em discussão para realização de despesas do Consórcio 
município. Em seguida a presidência abriu as proposições dos Senhores Vereadores. O Intermunicipal de Saúde de Ubá e Região, 
um espaço para que os técnicos da Vereador Jorge Gervásio destacou para no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde 
EMATER de Ubá pudessem fazer a discussão e votação em separado o e dá outras providências”; 2) Projeto de Lei 
apresentação do relatório de atividades Requerimento nº 047/13, de autoria dos nº 08/13 que “Autoriza o Município de Ubá 
desenvolvidas pela empresa em nossa Vereadores Oswaldo Salgado e Rafael a transferir recursos financeiros à Sociedade 
cidade e região, tendo assim sido Faeda. O Vereador Samuel Gazol la Musical e Cultura 22 de Maio, neste 
procedido pelo Engenheiro da EMATER destacou para discussão e votação em exercício, para realização de despesas com a 
Darcy Roberti, bem como pela Gerente separado o Requerimento nº 051/13 de sua organização, preparação e realização do 
Regional da empresa Rafaela Pinheiro. autoria. Com relação ao Requerimento nº Festival Mundial das Artes pela Paz”; 3) 
Agradecendo a presença de todos a 047/13, onde os Vereadores proponentes Projeto de Lei nº 09/13 que “Autoriza 

RESUMO DA ATA Nº 06, DA SESSÃO Senhora Presidente agradece a presença solicitam a retratação do radialista Carlos abertura de Crédito Especial no valor de R$ 
EXTRAORDI NÁRI A DA CÂM ARA de todos e encerra a sessão às 21h. e 50m. Sodré sobre declaração veiculada no dia 19 119.822,76 junto ao Orçamento Municipal 
MUNICIP AL DE UBÁ, realizada no dia RESUMO DA ATA Nº 08, DA SESSÃO de março no programa “Em Dia com a de 2013, para realização de despesas 
11.03.2013, tendo na Presidência a O R D I N Á R I A  D A  C Â M A R A  Notícia” , o Vereador Jorge Gervásio correntes e de capital no âmbito da 
Vereadora Rosângela Maria Alfenas, na MUNICIP AL DE UBÁ, realizada no dia solicitou maiores explicações por parte dos Secretaria Municipal de Saúde e dá outras 
Vice-Presidência o Vereador Vinicius 25.03.2013, tendo na Presidência a autores. O Vereador Oswaldo Salgado providências”. Agradecendo a presença de 
Samôr de Lacerda e na Secretaria o Vereador Vereadora Rosângela Maria Alfenas de disse ter admiração e respeito por qualquer todos a Senhora Presidente declara 
Carlos da Silva Rufato. Às 20h. e 01m. A Andrade, na Vice-Presidência o Vereador pessoa e pela imprensa em geral, mas encerrados os trabalhos desta reunião 
Senhora Presidente faz a abertura dos Vinicius Samôr de Lacerda e na Secretaria somente disse não concordar com o teor extraordinária às 20h. e 59m.



31 de maio de 2013


