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A Câmara Municipal de Ubá 
realizou Sessão Solene no dia 31 
de agosto em homenagem ao 
transcurso do Jubileu de Pérola – 
30 anos – da Academia Ubaense 
de Letras (AULE). O Presidente 
da AULE, Maestro Marum 
Alexander, autor do Hino do 
Município de Ubá, recebeu da 
Presidente do Legislat ivo, 
Vereadora Rosângela Alfenas, 
p l a c a  c o m e m o r a t i v a  d o  
trintenário. 
O Maestro entregou à Vereadora 
um kit contendo os três últimos 
livros editados pela Academia 
Ubaense de Letras. O mesmo kit 
foi entregue ao escritor ubaense 
radicado no Rio de Janeiro, 
Raymundo Teixeira Pinto, 
empossado e diplomado novo 
Membro Correspondente, na 
mesma noite.
Durante a solenidade também foi 
homenageada a Professora Olga 
Carneiro Silveira, ilustre dama da 
sociedade ubaense e mestra de 
várias gerações, por estar 
completando cem anos de vida, 
que sempre esteve ligada à Aule 
por laços familiares através de 
quatro acadêmicos pertencentes à 
entidade: irmão, sobrinho, e dois 
filhos.

Legislat ivo aprova contribuição 
par a a Adubar
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Construção de casas em Ubá pelo 
Progr ama “Minha Casa,  Minha 

Vida”  estão na pauta da Câmar a 
Em atendimento à Portaria nº 
14/93, que institui e estabelece 
normas de funcionamento de 
r e u n i ã o  m e n s a l  p a r a  
part icipação popular, os 
vereadores de Ubá se reuniram 
no dia 07/08 no plenário da 
Câmara. 
A cidadã inscrita para participar 
desta reunião foi Maria 
Aparecida Amorim, moradora 
do Bairro Antonina Coelho – 
Cohab. Estavam presentes os 
vereadores Carlos Rufato 
(PSDB), Jorge Gervásio (PV), 
José Alves (PT), Rafael Faeda 
(PP), Rosângela Alfenas 
(PSDB), Oswaldo Peixoto (PV) 
e Vinícius Samôr (PT).

Câmar a autoriza parceria entre
Município e Inst ituto F agoc

Novo pedido de autorização
 de empréstimo pelo Executivo

 é aprovado na Câmar a

Legislat ivo homenageia Academia 
Ubaense de Letras em Sessão Solene  

A Sessão Solene aconteceu no dia 31/08, no plenário da Câmara Municipal de Ubá

Câmar a realiza reunião 
com part icipação popular
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O Legislativo recebeu em educação. Esses técnicos atestem a sustentabilidade do da política habitacional de disse Samuel, os membros do 
26/08 resposta da Prefeitura ao s e r i a m  o s  l o t a d o s  n a s  empreendimento, bem como da interesse social e fiscalizar sua CMH provavelmente não 
Requerimento nº 195/13, de Secretarias e demais órgãos da região do entorno do mesmo, execução, conforme expresso no possuem habilitação técnica 
autoria do vereador Jorge administração do Município, em relação aos aspectos sociais, artigo 1º da Lei 3.639/07, de 5 de para julgar, por exemplo, 
Gervásio (PV) (foto). Na podendo também participar ambientais, econômicos e outubro de 2007, que dispõe sobre assuntos re lac ionados à 
proposição, apresentada em representantes de outros disponibilidades financeiras da a Reformulação do Conselho Engenharia. 
05/08, o parlamentar solicitou à órgãos, como conselhos e Prefeitura Municipal de Ubá Municipal de Habitação. Segundo Samuel, o conselho se 
Prefeitura, por competência associações. para arcar, se for o caso, com Ao ofício do Poder Executivo foi ocuparia mais de temas como a 
legislativa, que enviasse à Depois das análises feitas, esta investimentos na infraestrutura, anexada cópia da mencionada lei. seleção dos cidadãos a serem 
Câmara, para votação, um comissão deverá elaborar ou redes públicas. Segundo determina o artigo 2º, contemplados com as moradias. 
Projeto de Lei dispondo sobre documento sobre a viabilidade O objetivo do vereador Jorge ao inciso VIII, compete ao Conselho O vereador Jorge explicou que a 
normas especiais relacionadas s o c i o a m b i e n t a l  d e s s e s  solicitar o envio de tal Projeto propor ao Executivo a elaboração Comissão cuja criação foi 
a o  r e f e r i d o  p r o g r a m a  empreendimentos e demais de Lei é eliminar a implantação de estudos e projetos, constituir proposta por ele não se ocuparia 
habi tac ional .  O pro jeto diretrizes e recomendações de empreendimentos que não Grupos Técnicos ou Comissões deste tema e sim de analisar a 
proposto pelo edil trata de necessárias para sua aprovação ofereçam serviços públicos e Especiais e Câmaras, quando viabilidade e a sustentabilidade 
critérios de análise e aprovação e implantação. infraestrutura. “É necessário ju lgar  necessár io  para  o  do empreendimento, antes, 
de conjunto habitacional de Especif icamente, o foco também eliminar o impacto desempenho das suas funções. durante e depois de sua 
interesse social acima de 50 obrigatório da Comissão seria negativo após a implantação de Durante a reunião do dia 26/08, conc re t i zação ,  a lém de  
unidades. Jorge teve acesso à se mani festar  quanto à  c o n j u n t o s  r e s i d e n c i a i s após receber a resposta da fiscalizá-lo. E, para realizarem n o r m a  s e m e l h a n t e ,  d i s p o n i b i l i d a d e  d e  multifamiliares populares, Prefeitura, o vereador Jorge disse 

tais atividades, seus membros, recentemente proposta no e q u i p a m e n t o s  u r b a n o s ,  muito noticiado pela mídia local q u e  e n c a m i n h a r á  s e u  
necessariamente, deveriam ser município de Juiz de Fora pelo serviços públicos comunitários, por registrar problemas de Requerimento ao CMH, e 
qualificados.vereador juizforano Zé Márcio, infraestrutura de saneamento, infraestrutura e ordenamento indagou ao Líder do Governo na 

também do Partido Verde. águas pluviais, esgoto sanitário, sem critérios técnicos de Câmara, vereador Samuel 
De acordo com o projeto, coleta de resíduos sólidos, água p l a n e j a m e n t o ,  a p e n a s  Gazolla (PT) sobre a composição 
f i c a r i a  e s t a b e l e c i d a  a  potável, acessibilidade para quantitativos”, justificou o edil. do referido Conselho, ao que o 
obrigatoriedade de criação pelo pedestres e veículos terrestres, Em resposta, a Prefeitura petista não soube responder 
Prefeito de uma Comissão áreas verdes, de lazer, e informou existir no município o prontamente, orientando Jorge a 
permanente formada por a s p e c t o s  t é c n i c o s  q u e  Conse lho  Mun ic ipa l  de  solicitar tal informação ao próprio 
t é c n i c o s  h a b i l i t a d o s ,  impactam ou venham impactar Habitação (CMH), composto CMH, como ele já havia 
r e s p o n s á v e i s  p e l o  n a  i m p l a n t a ç ã o  d o  por representantes de órgãos manifestado. No entanto, Samuel 
planejamento do solo urbano, empreendimento. públicos, representantes de G a z o l l a  a c r e d i t a  qu e  a  
análise e aprovação de projetos, Após análise, a concretização entidades comunitárias e de responsabilidade de fiscalizar as 
licenciamento ambiental, pelas do empreendimento dependerá classe, tendo por finalidade obras do Programa Minha Casa, 
redes de abastecimento e de a Comissão apresentar propor e deliberar sobre Minha Vida continuará sendo da 
coleta, transportes, saúde e justificativas técnicas que diretrizes, planos e programas Caixa Econômica Federal. Aliás, 

Comissão discute sobre Gripe em Ubá

Construção de casas em Ubá pelo Progr ama “Minha
 Casa,  Minha V ida”  estão na pauta da Câmar a

No final do mês de julho, em vereador Jorge Gervásio (PV), Secretário Municipal de Saúde, 
29/07, apesar do recesso est i v er am pr esent es os Claudio Ponciano, a Gerente de 
parlamentar, vereadores se vereadores Samuel Gazol la Di v i são de Vi gi l ânci a e 
reuniram na Câmara Municipal (PT), Pastor Darci (PSC) e seu Assistência à Saúde, Sandra 
de Ubá para discutir os dados do suplente José Roberto (PT), Regina Kilesse, o responsável 
último “Boletim Informativo Rafael Faeda (PP) e Dr Valadão pela Vigilância Epidemiológica 
sobre Influenza”, divulgado pela (PTB), todos membros da do Município, Antônio de Pádua 
Secretaria Municipal de Saúde referida Comissão, além dos Gazolla, a Coordenadora de 
em 25/07. vereadores Vinícius Samôr (PT) Imunização do Município, 
Convidados pelo presidente da e José Alves (PT). Andiara Marcelo, e o médico 
Comissão de Educação, Saúde e Para tratar sobre o assunto, infectologista, Dr. Ângelo 
Assistência Social (CESAS), também compareceram o Camiloto.
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Legislat ivo homenageia Academia Ubaense de Letras  
A Câmara Municipal de Ubá Durante a solenidade também  pela Aule.
realizou Sessão Solene no dia 31 foi homenageada a Professora Foi apresentado pela acadêmica 
de agosto em homenagem ao Olga Carneiro Silveira, ilustre Walsylvia Kümmel Moreira o 
transcurso do Jubileu de Pérola – dama da sociedade ubaense e p o e m a  “ O  Ve n t o ” ,  e m  
30 anos – da Academia Ubaense mestra de várias gerações, por homenagem à fundadora da 
de Letras (AULE). O Presidente estar completando cem anos de Academia Ubaense de Letras, 
da AULE, Maestro Marum vida, que sempre esteve ligada à Professora Maria Clotilde 
Alexander, autor do Hino do Aule por laços familiares Baptista Vieira.
Município de Ubá, recebeu da através de quatro acadêmicos Discursos marcantes foram 
Presidente do Legislativo, pertencentes à entidade: seu p r o n u n c i a d o s  p e l o s  
Vereadora Rosângela Alfenas, i rmão, Honório Joaquim homenageados, em especial o 
p l a c a  c o m e m o r a t i v a  d o  Carneiro; seu sobrinho, Raul Presidente da Academia Maestro 
trintenário. O Maestro entregou à Carneiro Filho; e seus filhos, M a r u m  A l e x a n d e r ,  e m  
Vereadora um kit contendo os José Martins Silveira Júnior e agradecimento à homenagem, 
três últimos livros editados pela Helder José Martins Silveira. A pelo Prefeito Vadinho Baião, e 
Academia Ubaense de Letras. O Professora foi representada no pela Presidente do Poder B r a n d ã o  T e i x e i r a ; o  Maestro Marum Alexander, o 
mesmo kit foi entregue ao evento por seus filhos Cristina L e g i s l a t i v o ,  Ve r e a d or a  Comandante do 21º BPM/MG, Jornalista Francisco Xavier 
escritor ubaense radicado no Rio Maria Carneiro Martins Silveira Rosângela Alfenas. A Vereadora Tenente Coronel Lúcio Mauro Pereira, a Poetisa Guiomar de 
de Janeiro, Raymundo Teixeira Pereira e José Martins Silveira parabenizou os integrantes da Campos; o Comandante do 1º Queiroz Pereira, a Professora 
Pinto, empossado e diplomado Júnior, que receberam por ela Academia pelo Jubileu de Pelotão de Bombeiros Militar da Magda Teixeira Pinto Bigonha 
novo Membro Correspondente, uma placa comemorativa e o kit Pérola, e agradeceu o trabalho 3ª Cia., Sargento Clemilto Gazolla, o Procurador de Justiça 
na mesma noite. dos três últimos livros editados abnegado e voluntário em prol Faustino; o Presidente do Rotary José Campomizzi Filho, o 

da cultura de Ubá. “Vocês Club Ary Barroso de Ubá, Odontólogo José Lopes Pereira, o 
merecem mais do que aplausos; Walter Padovani; e o Diretor do Juiz de Direito Mário Cunha, o 
vocês merecem reconhecimento GRS de Ubá, Franklin Leandro Monsenhor Lincoln Ramos, o 
e glória, como nos dizem os Neto. Além destes, foram Jurista Floriano Peixoto de 
versos de Castro Alves: 'Óh! registradas outras ilustres Mello, o Médico Fernando Dias 
Bendito o que semeia livros... presenças ao evento. Paes e o Contador José Xavier 
Livros à mão cheia... E manda o Pereira, e o Dr. Evandro Godinho Sobre a Academia Ubaense 
povo pensar!' (...)”, disse e Siqueira.de Letras - AULE 
Rosângela Alfenas. A primeira Diretoria, eleita por Trata-se de uma entidade 
Além da Presidente da Câmara, a c l a m a ç ã o ,  f i c o u  a s s i m  declarada de Utilidade Pública 
compuseram a Mesa Diretora da constituída: Presidente – Maria Municipal e Estadual, fundada 
Sessão os Vereadores Vinícius Clotilde Baptista Vieira; Vice-em 29 de julho de 1983, 
Samôr (Vice-Presidente), Carlos Presidente – Iran Ibrahim Jacob; concretizando um sonho da 
Rufato (1º Secretário), Rafael 1ª Secretária – Magda Teixeira Professora Clotilde Baptista 
Faeda e Oswaldo Peixoto; o Pinto Bigonha Gazolla; 2º Vieira. Ao ato de sua criação, 
Prefeito Vadinho Baião e a Secretário – Francisco Xavier realizado na sede da Fundação 
Primeira-Dama Gisela Haikal; o Pereira; Tesoureiro – José Xavier de Artes de Ubá, estiveram 
Pres idente  da  Academia  Gomes; e Bibliotecário – José p resen tes ,  a lém de  sua  
Ubaense de Letras, Maestro Lopes Pereira. O Patrono da idea l i zadora ,  p ro fessora  
Marum Alexander; o Vice- AULE é o renomado escritor Clotilde Vieira, os seguintes 
Pres idente  da  Academia  ubaense Antônio Olintho, i n t e l e c t u a i s ,  p r i m e i r o s  
Ubaense de Letras e Secretário membro  da  Academ ia  e  acadêmicos  da  Au le :  o  
Municipal de Cultura e Turismo cognominado “o mais africano de Engenheiro Iran Ibrahim Jacob, 
de Visconde do Rio Branco, todos os escritores brasileiros”. o Advogado e Professor Ary 
Cleber Lima da Silva; o Daí a Academia ostentar o epíteto Gonçalves, o Juiz de Direito 
Desembargador Dr. José Altivo de “Casa de Antônio Olintho”.Erasmo Furtado de Mendonça, o

No dia 12/08 os vereadores existe nenhuma outra entidade de possibilitar o intercâmbio de sem fins lucrativos, objetiva dar  parcela a título de administração 
aprovaram por unanimidade o que desenvolva este tipo de conhecimento, permitindo que mais transparência e agilidade ou comissão.
Projeto de Lei nº 29/13, que ação. artistas de outras cidades ao processo, sem prejuízo da “O Instituto Fagoc de Educação 
“Autoriza o Poder Executivo a Segundo o convidado, outro venham até Ubá. Cada um dos supervisão e fiscalização por e Cultura é instituição sem fins 
estabelecer parceria com o objetivo da entidade é preparar e projetos prevê um mínimo de parte da Secretaria Municipal de lucrativos, reconhecida em lei 
Instituto Fagoc de Educação e capacitar a classe artística da duas apresentações, sendo uma a Cultura, garantindo-se que o municipal como entidade de 
Cul tura, para o f i m que cidade, mostrando quais são os cargo da Prefeitura e a outra a recurso transferido pelo Poder utilidade pública, estando apta a 
menciona, e contém outras caminhos para a obtenção de cargo da entidade contemplada. Público será repassado aos estabelecer parceria com o 
disposições”. A matéria teve recursos. Sobre o projeto em Quanto à prestação de contas, o grupos ou artistas selecionados, Poder Público” , declarou a 
pedido de vista concedido em di scussão, Cosme El i as Coor denador  da Fagoc vedada a retenção de qualquer Prefeitura.
05/08 ao vereador Dr. Valadão informou que ele será de apoio esclareceu que toda a verba é 
(PTB), que solicitou a presença às artes cênicas, terá um valor vinculada ao serviço prestado e 
de um representante da inicial de R$ 30 mil e será deverá ser aberta uma conta 
instituição para falar sobre o dividido em seis projetos no específica em um banco público, 
projeto. valor de R$ 5 mil cada um. Será onde todo o dinheiro deverá ser 
Durante a discussão do PL elaborado um edital com base na movimentado, devendo esta 
29/13, em 12/08, o Coordenador Lei Federal de Incentivo à conta ser zerada ao final do 
do Instituto Fagoc, Cosme Elias, Cultura, onde poderão concorrer projeto. Se o dinheiro não for 
compareceu à Câmara e pessoas físicas e jurídicas sem utilizado na sua totalidade, o que 
esclareceu que o instituto tem fins lucrativos. sobrar será devolvido para a 
por objetivo buscar a captação Entre os projetos, cinco deverão Prefeitura. 
de recursos e desenvolvimento ser comprovadamente de grupos De acordo com a mensagem do 
de projetos nas mais diversas formados no município de Ubá e Poder  Ex ecu t i v o ,  que 
áreas, entre elas a cultura. Ele um será destinado para qualquer encaminhou o projeto, a parceria 
destacou que no município não entidade do país, com o objetivo com uma instituição privada, O Coordenador do Instituto Fagoc, Cosme Elias, participou da reunião do 

dia 12/08, quando o PL  29/13 foi discutido e aprovado por unanimidade

Câmar a autoriza parceria entre Município e Inst ituto F agoc

Em destaque, à frente, Raymundo T eixeira Pinto, Cristina
 Maria Carneiro Silveira Pereira e José Martins Silveira Jr .

O Presidente da Aule, Maestro Marum Alexander , e 
a Presidente da Câmara, V ereadora Rosângela Alfenas
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A Equipe de Mobilização 
Social do Centro Mineiro de 
A l i anças I ntersetor i ai s 
(CeMAIS), em parceria com a 
Secretaria Estadual de Saúde 
de Minas Gerais (SES/MG), 
sob o contrato nº 40.004/2013, 
esteve no município de Ubá 
no período de 13/08 a 
15/08/13, realizando ações de 
Mobilização de Combate à 
Gripe.
Todo ano, centenas de pessoas 
morrem no Brasil por causa da 
doença e suas complicações. 
E no frio é sempre mais 
cr í t i co. A  t ransmi ssão 
acontece por uma simples 
tosse, espirro ou contato 
d i r e t o  c o m  o b j e t o s  
contaminados. Se estiver 
gripado, procure a unidade de 
saúde e, em caso de dúvidas, 
ligue 155.
Saiba como você pode se 
prevenir da gripe:
?L a v e  a s  m ã o s  
frequentemente com água e 
sabão, principalmente após 
tossir ou espirrar. 
?Ao tossir ou espirrar, cubra 
a boca com a parte interna do 
braço.
?N ão  c o m p ar t i l h e  
alimentos, copos, toalhas e 
objetos de uso pessoal.
?Evite ambientes fechados e 
com aglomeração de pessoas.
?Nunca use medicamentos 
sem orientação médica.
?Em caso de suspeita de 
gripe, procure seu médico ou a 
unidade de saúde mai s 
próxima.
De acordo com os dados do 
“Boletim Informativo sobre 
Influenza”, divulgado no final 
do mês de julho pelo Comitê 
Municipal de Enfrentamento 
da Influenza, em Ubá, até 
aquela data haviam sido 
noti f icados 19 casos de 
Síndrome Respiratória Aguda 
Grave por Influenza.
Dos 19 casos notificados, 
cinco são de usuários oriundos 
de municípios vizinhos:
?01 óbito do município de 
Ervália – resultado negativo
?01 alta do município de 
Pi raúba – aguardando 
resultado 
?03 hospi tal izados dos 
municípios de: Rio Pomba – 
resultado negativo, Guidoval 
e Tocantins aguardando 
resultado.   
Entre os quatro mortos, um 
pertence à f ai xa etári a 
prioritária, que é de 60 anos. 
Os outros três possuem de 30 a 
59 anos, dos sexos feminino e 
masculino.

Mediante manifestação assinada vereadores que anteriormente da matéria na mesma sessão II. “Os logradouros a serem 
por seis vereadores que compõe foram contrários ao empréstimo, legislativa. benef ic iados carecem de 
a Câmara Municipal de Ubá, foi elogiando a sensibilidade deles e Reiterando os termos da melhorias urbanas conforme 
encaminhado pelo Executivo à d o s  d e m a i s  q u a n t o  à s  mensagem que encaminhou o PL solicitação de seus moradores e 
Câmara no dia 12/08 o Projeto de necessidades dos ubaenses que nº 28/13, a Prefeitura destacou de membros do Legislativo. (...) 
Lei nº 35/13 que, tal como o serão beneficiados pelas obras. que se trata de oportunidade rara Considerando que os encargos 
recentemente reprovado PL nº Em 07/08, os vereadores Carlos para o financiamento de obras financeiros são baixos, trata-se 
28/13, “Autoriza o Município de Rufato (PSDB), Célio Botaro importantes para a comunidade de financiamento de grande 
Ubá a contratar com a Caixa (DEM), José Alves (PT), Pastor ubaense, inseridas no programa interesse do Município de Ubá, 
Econômica Federal Operações Darci (PSC), Rosângela Alfenas PAC 2, que apoia a execução de e s p e c i a l m e n t e  p a r a  
de Crédito com outorga de (PSDB) e Samuel Gazolla (PT) obras de pavimentação e modernização e ampliação das 
garantia, no âmbito do PAC 2 – h a v i a m  e n c a m i n h a d o  qualificação de vias por meio da n o s s a s  v i a s  u r b a n as ,  
Pavimentação e Qualificação de correspondência ao Prefeito implantação de pavimentação acessibilidade”, destacou a 
Vias Urbanas e dá outras Vadinho Baião, manifestando nova em vias existentes. mensagem da Prefeitura.
providências”. sua concordância com a O Município de Ubá poderá Rejeição o PL nº 28/ 13
A matéria, que teve suas duas reapresentação, na atual sessão receber financiamento de até R$ O PL nº 28/13, sobre autorização 
discussões e votações no dia legislativa, de novo projeto de lei 4,4 milhões, de acordo com os de empréstimo no valor de 5 
19/08, foi aprovada por 10 votos dispondo sobre autorização para critérios estabelecidos pelo milhões, foi rejeitado por seis 
favoráveis, com a abstenção do o Município contratar com a Ministério das Cidades. O prazo votos contrários e cinco votos 
vereador Dr. Valadão (PTB). Os Caixa Econômica Federal para quitação do financiamento favoráveis em dupla votação 
vereadores, Jorge Gervásio operações de crédito com foi reduzido para até 31 de durante reuniões extraordinárias 
(PV), Rafael Faeda (PP), outorga de garantia, no âmbito dezembro de 2016, atendendo à realizadas no dia 18/07. Votaram 
Oswaldo Peixoto (PV) e Vinícius do PAC 2 – pavimentação e solicitação dos vereadores a favor de sua aprovação os 
Samôr (PT) comentaram que qualificação de vias urbanas, signatários da manifestação vereadores: Carlos Rufato, Célio 
desta vez votariam a favor da desde que contemple prazo para mencionada acima. Botaro, José Alves, Rosângela 
aprovação do empréstimo pagamento total até o término da Conforme o Poder Executivo, a Alfenas e Samuel Gazolla. 
devido à alteração no prazo para atual administração municipal. a u t o r i z a ç ã o  p a r a  e s s e  Foram contrários à aprovação do 
o pagamento (dentro do mesmo A manifestação de concordância empréstimo complementará o projeto os vereadores: Dr. 
mandato) e aos esclarecimentos atende ao disposto no artigo 85 aporte de recursos do Tesouro Valadão (PTB), Jorge Gervásio 
fornecidos pelo Executivo da Lei Orgânica do Município de Municipal na implantação de (PV), José Roberto (PT – 
denominando as ruas que Ubá e artigo 107 do Regimento obras de drenagem, calçamento suplente que substitui o vereador 
receberão as respectivas obras. Interno da Câmara e não p o l i é d r i c o  e  s e r v i ç o s  Pastor Darci, do PSC, que se 
O vereador Samuel Gazolla constitui compromisso com a complementares em ruas dos encontrava de licença médica), 
(PT), líder do Governo na aprovação do projeto de lei, bairros: Agroceres, Santa Rosa, Rafael Faeda (PP), Oswaldinho 
Câmara, cumprimentou, pelo constituindo apenas em proposta Altair Rocha, São Judas Tadeu, Salgado (PV) e Vinícius Samôr 
novo posic ionamento, os para nova tramitação e discussão Ligação, Tanquinho, Fazendinha (PT).

Ubá recebe 
campanha de 

combate à gripe

Novo pedido de autorização de empréstimo 
pelo Executivo é aprovado na Câmar a

O Projeto de Lei Complementar desenvolve ações que buscam a A Secretaria Municipal de Saúde na legislação aplicável. Após a 
nº 07/13, que “Dispõe sobre as integração entre a equipe de tem tido di f iculdades para aprovação no respecti vos 
funções públicas de Agente saúde e a população da área da cumprir as diretrizes da SEF, nos processo seletivo e em curso 
Comunitário de Saúde do PSF e Unidade Básica de Saúde. termos preconizados pelo SUS, introdutório, a contratação 
Agente de Combate a Endemias, O elo entre o ACS e a população diante das def i ci ências e temporária obedecerá à ordem 
no âmbito da administração local é potencializado pelo fato limitações do atual quadro de de classificação dos aprovados, 
direta do Município de Ubá, e dá do ACS morar na comunidade. pessoal. Daí a necessidade de sendo o contrato celebrado pelo 
outras provi dênci as”  f oi  Tem como atribuição o exercício alteração do perfil profissional período de 12 meses, podendo 
aprovado por unanimidade em de atividades de prevenção das ou, mais precisamente, da ser sucessivamente prorrogado 
dupla votação no dia 19/08. doenças e agravos e de imperatividade de se criar uma até o limite de 60 meses.
O objetivo da proposição de lei é vigilância à saúde por meio de categoria própria, nos termos do Além da aprovação no processo 
operacional izar, dentro das visitas domiciliares e ações SUS, que seja capaz de enfrentar seletivo e no curso introdutório 
normas do Sistema Único de educat i vas i ndi v i duai s e satisfatoriamente os desafios de f or mação i n i c i al  e 
Saúde (SUS), a execução do coletivas, no domicílio e na que a SEF estabelece para os conti nuada, sob pena de 
Programa de Saúde da Família comunidade, sob normatização municípios e para o Serviços eliminação, a conclusão do 
( P S F ) ,  p r o g r a m a  do Município e do Distrito Público de Saúde. ensino fundamental também é 
descentralizado na área da saúde F ed er al ,  c o n f o r m e as Junto ao projeto, foi apresentado requi si to bási co para a 
pública, firmado através de prioridades def inidas pela pela Prefei tura o impacto contratação. Os candidatos à 
convênio de adesão com o r espect i v a gest ão e as orçamentário e financeiro da função de Agente de Combate a 
Governo Federal, especialmente pr i or i dades naci onai s e proposta, nos termos exigidos Endemi as também serão 
no que concerne às atividades estaduais pactuadas. pela Lei de Responsabilidade submetidos a teste de aptidão 
dos Agentes Comunitários de Em Ubá, diferentemente do que Fiscal. Está prevista a criação de física. Para a função de Agente 
Saúde do PSF e Agente de é preconizado pelo SUS no 130 vagas para A gente Comunitário de Saúde, por sua 
Combate a Endemias. âmbito da ESF, o cargo de Comunitário de Saúde PSF e 70 vez, também é requisito básico 
A Prefeitura informou que Agente Comunitário de Saúde é vagas para Agente de Combate a residir na área geográfica de 
atualmente o Município de Ubá “uma espécie de ferramenta Endemias. Para ambos os atuação,  observados os 
está operacionalizando o PSF genér i ca par a di v er sas cargos, a carga horária de parâmetros estabelecidos pelo 
com agentes cujos cargos não atividades na área da saúde, trabalho é de 40 horas semanais Ministério da Saúde, desde a 
e s t ã o  t o t a l m e n t e  i n c l u s i v e  a t i v i d ad es  e o vencimento mensal é de R$ data da publicação do edital do 
compati bi l i zados com as admi ni st rat i vas, sem os 943,67. processo seletivo público.
diretrizes do SUS. Por isso, é r equ i si t os f o r mai s de De acordo com a proposta do Cabe elucidar que o PSF hoje é 
necessário dar novo formato à permanência no Programa, Executivo, a contratação para as definido como Estratégia de 
admissão. De acordo com o residência na área de atuação, referidas funções públicas será Saúde da Família (ESF), ao 
Manual do SUS de A a Z, o proibição ao desvio de função, precedida de processo seletivo invés de programa. É uma 
Agente Comunitário de Saúde etc.”, disse a mensagem do si mpl i f i cado,  conf or me estratégia de reorganização da 
(ACS) é o profissional que Poder Executivo. exigências previstas em edital e atenção primária.

Vereadores aprovam adequação de funções públicas par a ESF
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Em atendimento à Portaria nº com a Caixa Econômica Federal 
14/93, que institui e estabelece Operações de Crédito com 
normas de funcionamento de outorga de garantia, no âmbito 
r e u n i ã o  m e n s a l  p a r a  do PAC 2 – Pavimentação e 
part ic ipação popular,  os Qualificação de Vias Urbanas e 
vereadores de Ubá se reuniram dá outras providências”, enviado 
no dia 07/08 no plenário da pelo Poder Executivo e rejeitado 
Câmara. A cidadã inscrita para pela Câmara em 18/07. Tal 
participar desta reunião foi autorização de empréstimo 
Maria Aparecida Amorim, d iv id iu  as  op in iões dos 
moradora do Bairro Antonina vereadores na época e continua 
Coelho – Cohab. Estavam motivando discussões entre os 
presentes os vereadores Carlos edis.
Rufato (PSDB), Jorge Gervásio Outra solicitação da moradora 
(PV), José Alves (PT), Rafael do Bairro Antonina Coelho foi o 
Faeda (PP), Rosângela Alfenas da Mota, no Bairro Antonina Executivo. O assunto já foi aprimoramento do serviço de 
(PSDB), Oswaldo Peixoto (PV) Coelho, ao lado da Igreja discutido pelo Legislativo, transporte oferecido pela 
e Vinícius Samôr (PT). Católica de São José. Ela inclusive com o Chefe de Prefeitura para pacientes em 
Maria Aparecida iniciou sua m e n c i o n o u  t r a n s t o r n o s  Instrução do Tiro de Guerra de t ra tamento f is io teráp ico.  
participação solicitando o apoio causados pelo canil aos fiéis que Ubá, o subtenente Jaime Segundo ela, muitos deles não 
dos vereadores para que o Posto visitam a Igreja e aos moradores Vanderlei Martins Antunes, que estão sendo atendidos pelo 
de Saúde do Bairro Antonina e transeuntes que por ali compareceu à Câmara em 01/07, serviço.
Coelho volte a funcionar passam: mau cheiro, latidos, atendendo ao Requerimento nº Todos os vereadores presentes se 
normalmente. Segundo ela, a esgoto de urina e fezes dos cães 141 /13 ,  de  au to r i a  dos  manifestaram sobre os assuntos 
unidade foi fechada há meses, escorrendo pela rua. De acordo vereadores Rafael Faeda, Dr. apresentados pela inscrita Maria 
para reforma, tendo o retorno do com Maria Aparecida, mais de Valadão (PTB), Oswaldo Aparecida Amorim, destacando 
funcionamento previsto para 100 cães ficam confinados no Peixoto e Jorge Gervásio. sempre que o Legislativo tem 
abril deste ano, mas até hoje local, construído num lote de Na ocasião, o subtenente disse executado suas funções de 
está fechada. Em nome dos apenas 240 m². que o Prefeito Vadinho Baião fiscalização e assessoramento 
moradores do bairro, ela Foi destacado pela inscrita o solicitou a rescisão do convênio junto ao Executivo, informando 
reivindicou que o posto seja Requerimento nº 149/13, de v igente com o TG, que as necessidades da população e 
reaberto, e que conte com autoria do vereador Rafael determina que a manutenção do c o b r a n d o  s o l u ç õ e s  d e  
atendimento de ao menos um Faeda, aprovado na Câmara em órgão seja responsabilidade da p rob lemas .  No  en tan to ,  
médico clínico geral e um 17/06, solicitando ao Poder Prefeitura. Segundo ele, em disseram, é prerrogativa da 
p e d i a t r a ,  a l é m  d e  Executivo que fiscalizasse o 2014 o TG-Ubá já estará fechado Prefeitura atender ou não as 
medicamentos. referido canil. Ela citou mais um e, após a rescisão do convênio, propostas encaminhadas pela 
Questionada pelo vereador canil que tem incomodado os os jovens alistados serão Câmara.
Oswaldo Peixoto, a inscrita moradores do Bairro Rosas de selecionados e os aptos, que hoje Maria Aparecida Amorim 
esclareceu que quando foi Toledo, e enfatizou que a somam 300, vão ser conduzidos agradeceu a oportunidade de 
fechado, o atendimento aos reivindicação das comunidades para Juiz de Fora. expo r  os  p rob lemas  da  
moradores locais passou a ser não é para que se extingam os A participante Maria Aparecida comunidade e elogiou a 
realizado no posto do Bairro canis, mas que estes sejam r e i v i n d i c o u  a i n d a  a  Presidente da Câmara, vereadora 
Pires da Luz. O vereador t ransfer idos para loca is  pavimentação de ruas nos Rosângela Alfenas, pela reunião 
destacou a boa localização do adequados. bairros da cidade, opinando que destinada à participação popular. 
posto da Cohab, manifestando Outro problema apresentado tais obras devem ser realizadas A Presidente destacou a 
ser favorável ao retorno de suas por Maria Aparecida foi quanto pela Prefeitura com recursos importância das manifestações 
at iv idades,  mantendo-se ao fim das atividades do Tiro de próprios, como os arrecadados populares, informando que o 
também o outro posto no Pires Guerra em Ubá, o que, para ela, com o  Impos to  P red ia l  Legislativo encaminhará à 
da Luz. prejudicará muito os ubaenses Territorial Urbano (IPTU), e não Prefeitura as reivindicações 
A segunda reclamação da al istados. Os vereadores contraindo empréstimos. Ela se apresentadas durante a reunião, 
inscrita Maria Aparecida esclareceram que estão fazendo referia ao Projeto de Lei nº através de proposição a ser 
Amorim se refere a um canil s u a  p a r t e ,  s o l i c i t a n d o  28/13 ,  que “Autor iza  o a s s i n a d a  p o r  t o d o s  o s  
que existe na Rua Pedro Pires informações e providências ao Município de Ubá a contratar vereadores.

Câmar a realiza reunião com part icipação popular

Projeto tem 
votação adiada  

A outra matéria em pauta era o Projeto 
de Lei Complementar nº 08/13 que 
“Altera a redação do item 2, do inciso 
VII do Anexo II da Lei Complementar  
nº 30, de 11 de julho de 1995”, que teve 
vista concedida ao vereador Vinícius 
Samôr, em 19/08. 
De acordo com a mensagem do Poder 
Executivo, ao encaminhar o projeto, a 
LC nº 30/95 institui normas de 
urbanismo e edificações para o 
Município de Ubá e contém, também, 
regras para o uso e parcelamento do 
solo. O dispositivo que se pretende 
alterar contém o descritivo da Zona de 
Preservação Ambiental da Fazenda da 
Pedra Redonda, no Bairro Cidade 
Jardim, às margens da Avenida 
Presidente Juscelino Kubitscheck.
A redação atual estende a área de 
preservação ao entorno da fazenda, 
numa extensão de 22.700 m², “o que 
na prática tem se mostrado uma 
extensão superdimensionada”, 
declarou o Executivo. Com a 
alteração, a área do entorno seria 
considerada “Área Residencial 
Urbana A”, mantendo-se como área de 
Preservação Ambiental (Histórica), a 
sede da Fazenda da Pedra Redonda e 
seu acesso. 
“Com a presente medida se estará 
mantendo a preservação do bem de 
interesse histórico que é a Fazenda da 
Pedra Redonda, sem impedir a 
edificação de residências no seu 
entorno, minimizando o ônus da 
intervenção do poder público sobre a 
propriedade privada”, conclui a 
mensagem da Prefeitura.
O vereador Vinícius defendeu a 
inviabilidade do projeto, pois 
considera inadmissível reduzir a Zona 
de Preservação Ambiental do 
Município de Ubá para, segundo ele, 
favorecer grandes proprietários de 
terras, empreiteiros, loteadores.  
Samôr apresentou fotos que disse 
terem sido feitas na referida área, 
mostrando que a mesma já está sendo 
degradada ambientalmente, com 
cortes de árvores e algumas casas 
construídas, inclusive. Ele questionou 
se tal intervenção tem acontecido com 
o aval da Prefeitura e se obteve 
autorização dos órgãos ambientais 
competentes, como IEF e Supram.
Outra observação feita pelo vereador 
Vinícius é sobre a omissão do 
Conselho Municipal de Defesa do 
Meio Ambiente – Codema – de Ubá, 
quanto ao assunto. Segundo o edil, 
houve reunião mensal do conselho no 
dia 23/08 e na pauta não constava o 
projeto em trâmite na Câmara. Samôr 
acredita ser imprescindível que o 
Codema se manifeste sobre o assunto, 
até para subsidiar a discussão e 
votação da matéria pelos vereadores. 
O vereador Samuel Gazolla (PT), 
Líder do Governo na Câmara, 
esclareceu que a Fazenda Pedra 
Redonda e seu acesso continuará na 
Zona de Preservação Ambiental e 
Histórica. Segundo ele, a área objeto 
do PLC é a que fica na parte frontal da 
fazenda, e os 22.700 m², equivalentes 
a dois campos de futebol, são área de 
pastagem há muitos anos. Trata-se de 
área que, na sua opinião, não é 
relevante para a preservação 
ambiental do Município.
Quanto ao corte de árvores e 
edificações em Zona de Preservação, 
Samuel defendeu que sejam apurados 
e devidamente punidos, caso não 
contem com autorização ambiental do 
órgão competente.
Considerando ser necessária a 
manifestação sobre o assunto por parte 
do Codema e dos órgãos ambientais 
competentes, o vereador Vinícius 
Samôr solicitou à Presidente da 
Câmara o sobrestamento do PLC nº 
08/13 e teve seu pedido atendido por 
Rosângela Alfenas.

Em duas votações realizadas nos Desenvolvimento de Ubá e Patrícia Faraj explicou aos o desenvolvimento de políticas 
dias 05 e 12 de agosto, os Região – para falar sobre o vereadores a finalidade da públ icas de promoção do 
vereadores aprovaram por projeto aos vereadores. Adubar, seu campo de atuação e aumento e geração de emprego 
unanimidade o Projeto de Lei nº Na reunião seguinte, em 15/07, algumas de suas ações. A e renda, assim como prestar 
26/13 que “Autoriza o Poder Dr. Val adão novamente Gerente esclareceu dúvidas de apoio e assessoramento ao 
Executivo a suplementar a sol i ci tou a presença de alguns edis e, por fim, a Município e à região na 
contribuição consignada no representante da agência, suplementação da contribuição formulação de seus programas 
Orçamento de 2013, destinada a quando foi informado pelo consignada no orçamento de d e  d e s e n v o l v i m e n t o  
A DUBA R no âmbi to da vereador Samuel Gazolla (PT) 2013 à Adubar, no valor de R$ econômico, social e ambiental.
Secretar i a M uni ci pal  de que a Gerente da Adubar, 51 mi l , foi  aprovada por As atividades da agência são 
Administração no valor de R$ Patrícia Costa Faraj estava de unanimidade, em primeira real i zadas por  mei o de 
51.000,00 e dá out r as férias e por isso ainda não havia votação. A segunda e última parcerias, execução direta de 
providências”. comparecido à Câmara. votação acontece no dia 12/08. projetos, programas ou planos 
A matéria teve sua primeira O PL nº 26/13 foi então A Adubar é uma entidade sem de ações, por meio de doações 
discussão na Câmara em 08/07, sobrestado pela Presidente do f ins lucrativos, da qual a de recursos físicos, humanos e 
quando houve pedido de vista L egi sl at i v o,  v er eador a Pr ef ei t ur a e a Câmar a financeiros, ou prestação de 
concedido ao vereador Dr. Rosângela Al fenas, até o Municipal de Ubá são membros serviços intermediários de 
Valadão (PTB). Na ocasião, o comparecimento da Gerente, parceiros, e que tem por apoio a outras organizações sem 
edil solicitou em plenário a que aconteceu no dia 05/08, finalidade, dentre outras, a fins lucrativos e a órgãos do 
presença de um representante da durante a primeira discussão da def esa,  pr eser v ação e setor público que atuam em 
A dubar  –  A gênc i a de matéria. conservação do meio ambiente; áreas afins.

Legislat ivo aprova contribuição par a a Adubar

A reunião aconteceu no dia 07/08 e a inscrita 
foi a cidadã Maria Aparecida Amorim
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Proposições
Proposições do dia 05/08/13: declarações do Chefe do Executivo Badaró. Casa. até R. Luizinha Pacheco, b. nova 

Vereador Carlos Rufato: local de que a Prefeitura não dispõe de Represen tação  041 /2013 :  Ao  Vereador Carlos Rufato: Olinda.
Indicação 339/13: ao Prefeito, estudo verbas para empreender tais obras. Coordenador do DER/MG, para Indicação 380: ao Prefeito, adaptação Vereador Samuel Gazolla:
da possibilidade de se colocar mão Reitera pedidos do Vereador Carlos da instalar redutor de velocidade em frente de rede de água pluvial da R. Santa Requerimento 211: Ao Prefeito, para 
única na Rua Henrique Parma. Silva Rufato, no que se refere aos à chácara Santana, na rodovia Ubá- Catarina, b. Santa Bernadete. parceria com o Minist. Da Educação e 
Indicação 344/13: ao Prefeito, quanto à bairros: São Judas Tadeu e Altair Guidoval. Indicação 3813: ao Prefeito, para do Desenvolv. Social para o município 
colocação de uma placa de sinalização Rocha. Vereador Jorge Gervásio implantação de sinalização de toda adquirir geladeiras, freezers e utensílios 
“Pare”, na Rua Santiago, esquina com a Requerimento 189/2013: Ao Prefeito e Requerimento 196/13, ao Secretário cidade, para melhoria da fluidez do para escolas públicas.
Rua João Batista Rodrigues, e, ainda, Secretário Municipal de Obras, para Municipal de Saúde, solicitando as trânsito e segurança das pessoas. Requerimento 212: Ao Prefeito, para 
que seja colocado um redutor de informar a esta Casa de Leis quanto às seguintes informações: qual o horário Indicação 391: ao Prefeito, solicitando atendimento à Resol. 33, garantindo 
velocidade na Rua Santiago, no “pé do jornadas de trabalho dos servidores da de atendimento do medido Dr. Carlos agendar reunião com moradores das abastcimento de água potável nas 
morro”, próximo à placa solicitada. citada Secretaria. Raimundo, integrante dos quadros da comunidades dos bairros Matheus unidades escolares e esgotamento 
Indicação 354/13: ao Prefeito, ESF neste Município; se o referido Schettino e Santa Bernadete. sanitário.
solicitando a recuperação ou o médico deve cumprir 8 horas/dia, por Moção 29: Aos 90 anos de existência da Vereador Vinícius Samôr:
asfaltamento da Rua Francisco Feital Vereadora Rosângela Alfenas: que divulga e anuncia no jornal O Paróquia Nossa Senhora do Rosário. Requerimento 217: À Mesa Diretora, 
Teixeira, no Bairro Santa Bernadete. Requerimento 190/2013: Ao Secretário Noticiário que seu consultório Vereador Célio Botaro: sobre a Pré Conferência Livre da 
Indicação 355/13: ao Prefeito, Municipal de Saúde e Gestor do SUS, particular atende das 14 às 18 horas? I n d i c aç ã o  3 8 5 :  a o  P r e f e i t o ,  Juventude.
solicitando a colocação de redutor de C láud io  Ponc iano ,  quan to  à  Requerimento 209/13, ao Secretário cascalhamento da Comunidade da Representação 043: À Sec. Estad. De 
velocidade na Rua Ismael de Oliveira, implantação na rede municipal de saúde Municipal de Saúde, urgentes medidas Zueira. Defesa Social, sobre a violência em 
no Bairro Santa Bernadete, próximo ao de serviço de risco biológico, para evitar a morte de diabéticos em Indicação 386: ao Prefeito, realizar Ubá.
nº 100, parte baixa. possivelmente sob supervisão do nossa cidade, pelo uso de aparelhos operação tapa buracos no bairro Inês Representação 044: Às associações 
Indicação 358/13: ao Prefeito e à CEREST. medidores de glicemia chineses de Groppo. comunitárias, escolas, igrejas e 
Energisa, solicitando a mudança de um Vereador Samuel Gazolla: péssima qualidade distribuídos pela Indicação 387: Ao Prefeito, colocação d entidades sociais, convidando para 
poste de lugar, ao final da Rua Ismael de Moção de Congratulações e Aplausos SMS aos munícipes. 2 postes com luminárias na R. Miguel plebiscito popular sobre tarifas de 
Oliveira, no cruzamento com a Rua 51/13: à Sra. Margarida da Silva Requerimento 210/13, ao Prefeito, Candian, b. Meu Sonho. energia elétrica e cobrança de ICMS na 
José Teixeira de Abreu, Bairro Santa Moreira, pelo empenho e dedicação ao informando acerca da Portaria 168, de Indicação 388: Ao Prefeito, colocação d conta de luz.
Bernadete. Serviço Social, o que lhe valeu uma 12/04/2013, do Ministério das Cidades 2 postes com luminárias na R. Messias Proposições do dia 26/08/13:
Requerimento 188/13: ao Prefeito, homenagem entregue pelo INSS. e solicitando aplicações dos recursos Teixeira, b. Aeroporto. Vereador Jorge Gervásio
solicitando o asfaltamento da Rua Requerimento 186/2013: Ao Prefeito, provenientes do Programa Minha Casa Indicação 389: Ao Prefeito, instalação Indicação 393/13, ao Prefeito, junto à 
Armando Moreira Mendes, Bairro para instalação de unidade do CRAS no Minha Vida, nos moldes da mesma. de redutor de velocidade R. Francisco Energisa, promover a iluminação 
Peluso. Reitera parcialmente a b. Vila Casal. Representação 042/13, à Promotoria de Teixeira de Abreu, b. Palmeiras. pública desde o Trevo da Santa 
Indicação 120/13 do edil José Alves. Requerimento 187/2013: Ao Prefeito, Justiça, na pessoa da Promotora Indicação 390: Ao Prefeito, para Edwiges até a comunidade do Bairro 
Vereador Pastor Darci: para apoio e seleção de projetos do Shermila Peres Dhingra, que respondeu reformar o redutor de velocidade da R. Vila Gonçalves.
Indicação 356/13: ao Prefeito, Cataforte – Negócios Sustentáveis em o Ofício CMU.482/13, remetendo-a, o Duque de Caxias, Centro. Requerimento 228/13, ao Prefeito, 
solicitando a colocação de 2 redutores Redes Solidárias. Ofício 001/2013, assinado por Oswaldo Vereador Jorge Gervásio: cópia do Convênio firmado entre o 
de velocidade na rua Cel. Júlio Soares, Vereador Vinicius Samôr: Cruz Simões, com todas as informações Requerimento 216: Ao Prefeito, para Município e a empresa Viação Ubá 
sendo um próximo à quadra de peteca, Requerimento 191/2013: Ao Secretário p e r t i n e n t e s .  T r a t a - s e  d a s  limpeza e capina da R. Francisco André Transporte Ltda., com todos os seus 
na esquina da Rua Comendador Municipal de Saúde, para atender à irregularidades em obras do Terminal de Araújo. aditivos e suas respectivas alterações.
Antônio Gomes, e o outro próximo à Recomendação do MP/MG quanto ao Rodoviário. Indicação 382/13, ao Prefeito, Requerimento 229/13, informações 
esquina da Rua Braz Brando Neto. recolhimento de aparelhos de medição Vereador José Alves: construção de um bueiro em frente ao sobre as obras de captação de águas 
Vereador Jorge Gervásio: de glicose da marca CEPACG da rede Indicação 361/2013: Ao Prefeito, para portão do Núcleo de Combate ao pluviais iniciadas no Bairro Santa 
Indicação 359/13: ao Prefeito, retirada municipal de saúde. recapeamento asfáltico de trecho da R. Câncer no Bairro Santa Bernadete. Bernadete, há dois anos.
das placas de Faixa Azul do Centro da Requerimento 192/2013: À Presidência Hamilton Peluso, b. Peluso. Vereador José Alves: Vereadores Samuel Gazolla Lima, 
cidade. desta Casa, para reativar o serviço de Vereador Rafael Faeda: Indicação 373: Ao Prefeito, para Rafael Faeda e Vinicius Samôr de 
Requerimento 175/13: à Secretaria de Internet Popular. Moção de Aplausos 054/2013: Ao restauração da faixa de pedestres e Lacerda:
Educação, solicitando cópia da relação Requerimento 193/2013: Ao Prefeito, Sr.José Domingos Pucetti. instalação de redutor de velocidade em Requerimento 221/13, ao Prefeito, para 
nominal de todos os professores, para adesão ao Programa Estação Indicação 368/2013: Ao Prefeito, para frente ao Sup. Grossi. melhorar o serviço de atendimento com 
coordenadores e equipe integrante do Juventude, do governo Federal. recapeamento asfáltico da R. Major Indicação 374: Ao Prefeito, para ambulâncias, adquirindo novas 
Programa Brasil Alfabetizado em nosso Proposições do dia 12/08/13: Tito César. limpeza externa, poda de árvores e unidades junto ao Sistema de 
Município, reiterando requerimento Vereador Carlos Rufato: Indicação 369/2013: Ao Prefeito, para disponibilização de lata de lixo na Transporte em Saúde.
171/13. Indicação 362/13: ao Prefeito, urgente operação tapa buracos na R. escola da comunidade Boa Vista, na Vereador Rafael Faeda:
Requerimento 195/13, ao Prefeito, que asfaltamento da parte alta da R. Belo Horizonte. colônia Padre Damião. Requerimento 227/13, ao Prefeito, para 
remeta a esta Casa, por questões de Campomizzi Filho, b. Altair Rocha. Indicação 370/2013: Ao Prefeito, para Indicação 375: Ao Prefeito, para troca remeter À CMU planilha informando 
competência legislativa, o Projeto de Indicação 363/13: ao Prefeito, contratação e disponibilização de de rede de esgoto da R. Passos, b. sobre a arrecadação de todos os 
Lei anexo, que será de grande valia para asfaltamento da rua Jaime Balbi, b. vigias noturnos no Velório Municipal. Santana. impostos municipais, oriundos de 
a população, dispondo de normas Altair Rocha. Indicação372/2013: Ao Chefe de Indicação 376: Ao Prefeito, para repasses da arrecadação de impostos 
especiais no que tane ao Programa do Indicação 364/13: ao Prefeito, Divisão de Trânsito de Ubá, para construção de escadão para moradores federais e estaduais.
Governo Federal Minha Casa Minha asfaltamento da R. Francisco Coelho da mudança de mão da R. Nossa Senhora do alto bairro Peluso. Moção de Pesar 052/13, Pelo 
Vida. Silva, b. Altair Rocha. da Saúde. Requerimento 213: Ao Prefeito, para falecimento da Sra. Laudecília da Silva 
Vereador José Alves: Indicação 365/13: ao Prefeito, Vereador Samuel Gazolla: asfaltamento da Rua Porto Rico, b. Raia.
Indicação 360/2013: Ao Prefeito, para asfaltamento da r. Antônio Anastácio Indicação 371/2013: Ao Prefeito, para Santa Bernadete. Vereador Samuel Gazolla:
asfaltamento da Rua Maria Gabriela Doriguetto, b. Altair Rocha. calçamento da rua de entrada do bairro Requerimento 215: Ao Prefeito, para Indicação 392/13, ao Prefeito, para 
Fernandes, b. Jardim Helena. Indicação 367/13: ao Prefeito Rosa de Toledo. asfaltamento da R. Passos, b. Santana. instalação de quebra molas na R. 
Requerimento 194/2013: Ao Prefeito, calçamento da R. Jeferson Ladislau Requerimento 205/2013: Ao Prefeito, Vereador Dr. Valadão: Cônego Vidal, b. São Sebastião.
para asfaltamento da Rua São Jorge, b. Tavares, b. Altair Rocha. para viabilizar estudos e interligar os Requerimento 219/13, ao Prefeito, que Vereador Vinícius Samôr:
São Sebastião. Indicação 366/13: Ao Prefeito, bairros Peluso e Alto Derminas. remeta a esta Casa o extrato dos Requerimento 223/13, ao Prefeito, para 
Vereadores Dr. Valadão, Oswaldo asfaltamento da R. Francisco Arthidoro Requerimento 206/2013: Ao Prefeito, recursos existentes em caixa, nos enviar a CMU a relação de documentos 
Peixoto, Rafael Faeda e Jorge da Costa, b. Altair Rocha. para adesão e envio de propostas ao bancos e aplicações bancárias, em encaminhados aos bancos para 
Gervásio: Vereador Célio Botaro: Fundo Nacional de Desenvolvimento nome da Prefeitura de Ubá, na data de real ização de emprést imos da 
Representação 037/13: Ao IBAM – Requerimento 197/13: ao Prefeito, da Educação, sobre o Programa hoje. Prefeitura junto ao BDMG e BNDES.
Instituto Brasileiro de Administração calçamento da R. Luis Sperandio, b. Dinheiro Direto na Escola. R e q u e r i m e n t o  2 2 0 / 1 3 ,  a o s  Requerimento 224/13, ao Prefeito e à 
Municipal, solicitando esclarecimento Mangueira Rural. Vereador Vinícius Samôr: Representantes da Prefeitura e do Sec. De Obras, para recapeamento e 
referente a aprovação pela Câmara, do Requerimento 198/2013: Ao Prefeito, Requerimento 203/2013: Ao Prefeito e Condomínio que está sendo construído operação tapa buracos no Distrito de 
empréstimo pretendido pela Prefeitura calçamento da R. José Lourenço Secretários Municipais, para ações que no alto da Rua XV de Novembro, Diamante.
perante o BDMG – Banco de Sperandio, b. Mangueira Rural. superem o IDH no município (Índice de convidando-os para prestarem Requerimento 225/13, ao Prefeito, para 
Desenvolvimento de Minas Gerais; Requerimento 199/2013: Ao Prefeito, Desenvolvimento Humano). esclarecimentos sobre a obra de cessão de uso das escolas rurais 
informar se a aprovação é feita pela colocação de rede elétrica no final da r. Requerimento 204/2013: Ao Prefeito e infraestrutura do mesmo. desativadas no município para 
maioria absoluta dos Vereadores ou por João Peron. Secretário de Saúde, requerendo Vereador Oswaldo Peixoto: comunidades terapêuticas e grupos de 
2/3 dos mesmos e ainda, em quais Requerimento 200/2013: Ao Prefeito, informações sobre ofício PMU Indicação 377: Ao Prefeito, para tratamento e reinserção de dependentes 
circunstâncias o Presidente da Câmara reforma de redutor de velocidade em 177/2013. colocação de 2 redutores de velocidade de drogas.
vota. frente ao Supermercado Fortaleza, b. Representação 039/2013: às entidades na R. João Schiavon, b. Schiavon. Requer imento 226/13,  à Sec.  
Representação 038/13: à Presidente Louriçal. e grupos culturais da cidade, sobre  Indicação 378: Ao Prefeito, para Municipal  de Saúde, DEJUB, 
desta Casa, solicitando que o repasse Requerimento 201/2013: Ao Prefeito, Projetos Culturais dos Correios. limpeza urgente do terreno que A s s o c ia ç ã o  M ã e  d a  D i v i n a  
dos recursos que anualmente sobram colocação de rede de esgoto e Representação 040/2013: às entidades pertence ao município na R. Domitila Misericórdia, Comunidade Santíssima 
nesta Casa, para que a Prefeitura possa calçamento da R. Guerino Peron, b. sociais, associações e Secretaria Castanon. Trindade e Projeto Despertar, sobre 
fazer obras de calçamento nos bairros: Cristalina. municipal de cultura, divulgando o Moção de Aplausos 55: Ao músico edital SNAD que diz da contratação de 
Tanquinho, Santa Rosa e demais Requerimento 202/2013: Ao Prefeito, intercâmbio do Programa Música Elton Martinez de Freitas. prestação de serviços para dependentes 
localidades necessitadas. construção de muro no final da R. 2, b. Minas. Vereadora Rosângela Alfenas: de drogas.
Vereador Rafael Faeda: São João. Proposições do dia 19/08/13: Moção de Aplausos 56:  Aos Representação 045/13, às operadoras 
Indicação 357/2013: Ao Prefeito, para Requerimento 207/2013: Ao Prefeito, Todos os vereadores: mesatenistas Gabriel Antonio Gomes de celular para instalar torre de 
calçamento e asfaltamento das ruas dos construção de ponte de concreto na Indicação 379: Ao Prefeito, diversos Ribeiro, Marcelo Pinheiro Ricarso, telefonia celular e ampliação do serviço 
bairros Agroceres, Santa Rosa, Altair comunidade rural de Ubá Pequeno. pedidos b. o bairro Antonina Coelho, Gabriel Soares Santos. no Campo de Aviação, Emboque, 
Rocha, São Judas Tadeu, Ligação, Requerimento 208/2013: Ao Prefeito, mediante reunião de participação Requerimento 218: Ao Prefeito, para Posses, Mendes, Ubazinho, Santana e 
Fazendinha 2 e Tanquinho, mediante calçamento da R. Sonia Marcos popular sucedida no dia 07/08, nesta abertura de via pública entre Av. Brasil Moradinha.



Agosto de 2013

Atas
RESUMO DA ATA Nº 23 DA SESSÃO indicação 280/13 é colocada em votação e disposições”.O Projeto de Lei nº 021/13 é minutos, a Presidente faz a abertura dos de 2013 para realização de despesas correntes e 
ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL aprovada por unanimidade. A indicação 283/13 é colocado em votação e a presidente esclarece trabalhos em nome do Povo e do Município de de capital no âmbito da Secretaria Municipal de 
DE UBÁ, realizada em vinte e sete de maio de colocada em votação e aprovada por que neste projeto específico a votação deverá Ubá, invocando a proteção de Deus. A seguir o Saúde e dá outras providências”. Colocado em 
dois mil e treze (27-05-2013), tendo na unanimidade A senhora presidente faz a leitura ser nominal. O Projeto é aprovado com 06 Sr. Secretário faz a chamada nominal dos votação o projeto é aprovado por unanimidade 
Presidência a Vereadora Rosângela Maria da Ordem do Dia da próxima reunião ordinária. votos a favor: Carlos Rufato, Célio Botaro, Senhores Vereadores constatando-se a presença (10 votos). 4) Projeto de Lei nº 024/13 que 
Alfenas de Andrade, na Vice-Presidência, o Palavra livre.Agradecendo a presença de todos a Darci Pires da Silva, José Alves Germano, de todos. Passa-se a Ordem do Dia: Discussão “Autoriza o Poder Executivo a Suplementar a 
Vereador Vinícius Samôr de Lacerda, e na Senhora Presidente encerra a sessão às vinte e Rosangela Alfenas de Andrade, Samuel e votação final da seguinte matéria: 1) Projeto Subvenção Social consignada no orçamento de 
Secretaria, o Vereador Carlos da Silva Rufato. uma horas e nove minutos. Gazolla Lima; 04 votos contra: Jorge Custódio de Lei Complementar nº 05/13 que “Altera a 2013, destinada a Irmandade Nossa Senhora da 
Às dezenove horas, a Presidente faz a abertura RESUMO DA ATA Nº 26 DA SESSÃO Gervásio, Maurício Valadão Reimão de Melo, descrição do perímetro urbano da Cidade de Saúde, no valor de R$ 120.000,00, e dá outras 
dos trabalhos em nome do Povo e do Município ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL Oswaldo Peixoto Guimarães, Rafael Faeda; e Ubá, de que trata o art. 2º da Lei Complementar providências”. Colocado em votação o projeto é 
de Ubá, invocando a proteção de Deus. A seguir DE UBÁ, realizada em dezessete de junho de 01 abstenção: Vinícius Samor de Lacerda. O Municipal nº 108, de 28 de outubro de 2009, e aprovado por unanimidade (10 votos).  5) Projeto 
o Sr. Secretário faz a chamada nominal dos dois mil e treze (17-06-2013), tendo na Projeto de Lei Complementar nº 05/13 é contém outras disposições”. Colocado em de Lei nº 025/13 que “Autoriza abertura de 
Senhores Vereadores constatando-se a Presidência a Vereadora Rosângela Maria colocado em discussão e o vereador Maurício votação o Projeto de Lei Complementar nº 05/13 Crédito Especial no valor de R$ 216.000,00 junto 
presença de todos. Passa-se para a discussão e Alfenas de Andrade, na Vice-Presidência, o Valadão diz que seria bom que fosse trazido é aprovado por unanimidade (10 votos). ao Orçamento Municipal de 2013, para realização 
votação das Atas nº. 19, 20, 21 e 22. Colocadas Vereador Vinícius Samôr de Lacerda, e na para os vereadores uma mapa demonstrando as Agradecendo a presença de todos a Senhora de despesas correntes no âmbito da Secretaria 
em votação as atas são aprovadas por Secretaria, o Vereador Carlos da Silva Rufato. Às alterações propostas. O Secretário Francisco Presidente encerra a sessão às dezenove horas e Municipal de Desenvolvimento Social/Fundo 
unanimidade (10 votos). Passa-se para a leitura dezenove horas, a Presidente faz a abertura dos diz que trouxe o mapa e se coloca a disposição quarenta minutos. Municipal de Assistência Social e dá outras 
do Protocolo. Passa-se, então, à Leitura de trabalhos em nome do Povo e do Município de para esclarecer qualquer dúvida. O vereador RESUMO DA ATA Nº 31 DA SESSÃO providências”. Colocado em votação o projeto é 
proposições dos Srs. Vereadores. Passa-se a Ubá, invocando a proteção de Deus. A seguir o Sr. Maurício Valadão pede vista ao projeto. O ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL aprovado por unanimidade (10 votos). 6) Projeto 
Ordem do Dia: Primeira discussão e votação Secretário faz a chamada nominal dos Senhores vereador Samuel Gazolla solicita duas reuniões DE UBÁ, realizada em primeiro de julho de dois de Lei nº 026/13 que “Autoriza o Poder Executivo 
da seguinte matéria: 1) Projeto de Lei nº Vereadores constatando-se a presença de todos. extraordinárias para o dia 26/06, para que seja mil e treze (01-07-2013), tendo na Presidência a a suplementar a contribuição consignada no 
016/13 que “Autoriza abertura de Créditos Passa-se para a discussão e votação da Ata nº. 24 feita a primeira e segunda votação do Projeto de Vereadora Rosângela Maria Alfenas de Orçamento de 2013, destinada a ADUBAR no 
Especiais no valor de R$ 812.680,00 junto ao da reunião ordinária do dia 03-06-2013, que Lei Complementar nº 05/13. Passa-se à Andrade, na Vice-Presidência, o Vereador âmbito da Secretaria Municipal de Administração 
Orçamento Municipal de 2013, para realização encontra-se com vista com o vereador Maurício Discussão e Votação das Proposições dos Vinícius Samôr de Lacerda, e na Secretaria, o no valor de R$ 51.000,00 e dá outras 
de despesas correntes no âmbito da Secretaria Valadão. O vereador Maurício Valadão pede para senhores vereadores: É separado para Vereador Carlos da Silva Rufato. Às dezenove providências”. O vereador Maurício Valadão 
Municipal de Educação e dá outras que seja registrado que em uma semana ele discussão o Requerimento 163/13. As demais horas, a Presidente faz a abertura dos trabalhos pede vista ao projeto e solicita a presença de um 
providências”. Colocado em votação o projeto recebeu 3 atas diferentes, referentes a uma mesma proposições são votadas englobadamente e em nome do Povo e do Município de Ubá, representante da ADUBAR para falar sobre o 
é aprovado por unanimidade (10 votos). Passa-reunião. Colocada em votação a ata é aprovada aprovadas por unanimidade (10 votos). O invocando a proteção de Deus. A seguir o Sr. projeto com os vereadores. 7) Projeto de Lei nº 
se à Discussão e Votação das Proposições dos por unanimidade (10 votos). Passa-se para a Requerimento 163/13 é colocado em votação e Secretário faz a chamada nominal dos Senhores 027/13 que “Autoriza o Município de Ubá-MG 
senhores vereadores: É separada para leitura do Protocolo. Passa-se para a leitura de aprovado por unanimidade. A presidente faz a Vereadores constatando-se a presença de todos. participar do Consórcio Intermunicipal de Saúde 
discussão a Indicação 268/2013. As pareceres. Passa-se, então, à Leitura de leitura da Ordem do Dia da próxima reunião Passa-se para a discussão e votação da Ata nº. para Gerenciamento da Rede de Urgência e 
proposições são votadas englobadamente e proposições dos Srs. Vereadores. Passa-se a ordinária a ser realizada no dia 01 de julho. 27 da reunião ordinária do dia 24-06-2013. Emergência da Macro Sudeste nas Microrregiões 
aprovadas por unanimidade (10 votos). A Ordem do Dia: Discussão e votação final da Agradecendo a presença de todos a Senhora Colocada em votação a ata é aprovada por Além Paraíba, Carangola, Juiz de Fora/Lima 
presidente faz a leitura da Ordem do Dia da seguinte matéria: 1) Projeto de Decreto Presidente encerra a sessão às vinte e uma unanimidade (10 votos). Passa-se para a Duarte/Bom Jardim, Leopoldina/Cataguases, 
próxima reunião ordinária. Palavra livre. Legislativo nº 02/13 que “Aprova as Contas do horas. discussão e votação da Ata nº. 28 da reunião M u r i a é ,  S a n t o s  D u m o n t ,  S ã o  J o ã o  
Agradecendo a presença de todos a Senhora Município de Ubá, referente o exercício de RESUMO DA ATA Nº 28 DA SESSÃO extraordinária do dia 24-06-2013. Colocada em Nepomuceno/Bicas e Ubá – CISDESTE, e dá 
Presidente encerra a sessão às dezenove horas e 2007”. Colocado em votação o projeto é EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA votação a ata é aprovada por unanimidade (10 outras providências”. Colocado em votação o 
quarenta minutos. aprovado por unanimidade (10 votos). Passa-se à MUNICIPAL DE UBÁ , realizada em vinte e votos). Passa-se para a discussão e votação da projeto é aprovado por unanimidade (10 votos). 
RESUMO DA ATA Nº 24 DA SESSÃO Discussão e Votação das Proposições dos quatro de junho de dois mil e treze (24-06- Ata nº. 29 da primeira reunião extraordinária do 8) Projeto de Lei nº 017/13 que “Dispõe sobre as 
ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL senhores vereadores: São separados para 2013), tendo na Presidência a Vereadora dia 27-06-2013. Colocada em votação a ata é diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária 
DE UBÁ, realizada em três de junho de dois discussão os Requerimentos 139/13, 140/13, Rosângela Maria Alfenas de Andrade, na Vice- aprovada por unanimidade (10 votos). Passa-se do Município de Ubá para o exercício financeiro 
mil e treze (03-06-2013), tendo na Presidência 143/13, 146/13, 147/13 e 149/13, a Indicação Presidência, o Vereador Vinícius Samôr de para a discussão e votação da Ata nº. 30 da de 2014 e dá outras providências”. O vereador 
a Vereadora Rosângela Maria Alfenas de 288/13 e a Moção de Aplausos 39/13. As demais Lacerda, e na Secretaria, o Vereador Carlos da segunda reunião extraordinária do dia 27-06-Vinícius Samor pede vista ao Projeto de Lei nº 
Andrade, na Vice-Presidência, o Vereador proposições são votadas englobadamente e Silva Rufato. Às vinte e uma horas, a Presidente 2013. Colocada em votação a ata é aprovada por 017/13. 9) Projeto de Lei nº 028/13 que “Autoriza 
Vinícius Samôr de Lacerda, e na Secretaria, o aprovadas por unanimidade (10 votos). O faz a abertura dos trabalhos em nome do Povo e unanimidade (10 votos). Passa-se para a leitura o Município de Ubá a contratar com a Caixa 
Vereador Carlos da Silva Rufato. Às dezenove Requerimento 140/13 é colocado em votação e do Município de Ubá, invocando a proteção de do Protocolo. Passa-se para a leitura de Econômica Federal Operações de Crédito com 
horas, a Presidente faz a abertura dos trabalhos aprovado por unanimidade (10 votos). A Deus. A seguir o Sr. Secretário faz a chamada pareceres. Passa-se, então, à Leitura de outorga de garantia, no âmbito do PAC 2 – 
em nome do Povo e do Município de Ubá, Indicação 288/13, o Requerimento 143/13 e a nominal dos Senhores Vereadores constatando-proposições dos Srs. Vereadores. Passa-se a Pavimentação e Qualificação de Vias Urbanas e 
invocando a proteção de Deus. A seguir o Sr. Moção de Congratulações e Aplausos 39/13 são se a presença de todos. Passa-se a Ordem do Ordem do Dia: Primeira discussão e votação dá outras providências”. O vereador Maurício 
Secretário faz a chamada nominal dos Senhores colocados em votação e aprovados por Dia: Discussão e votação final das seguintes das seguintes matérias: 1) Projeto de Lei nº Valadão pede vista ao projeto.  Passa-se à 
Vereadores constatando-se a presença de todos. unanimidade (10 votos). Os Requerimentos matérias: 1) Projeto de Lei nº 018/13 que 019/13 que “Autoriza o Município a Discussão e Votação das Proposições dos 
Passa-se para a discussão e votação da Ata nº. 146/13, 147/13 e 149/13 são colocados em “Autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito copatrocinar a participação da equipe de Ubá no senhores vereadores: É separado para discussão 
23. Colocada em votação a ata é aprovada por discussão. Os Requerimentos 146/13, 147/13 e Especial ao orçamento municipal de 2013, no torneio Copa Integração de Futsal, e contém a Representação 034/13 e o Requerimento 
unanimidade (10 votos). Passa-se para a leitura 149/13 são colocados em votação e aprovados âmbito do Fundo Municipal de Assistência outras disposições”. A matéria encontra-se com 172/13. As demais proposições são votadas 
do Protocolo. Passa-se para a leitura de por unanimidade (10 votos). O Requerimento Social para manutenção do Serviço de vista concedida ao vereador Oswaldo Peixoto. O englobadamente e aprovadas por unanimidade 
pareceres. Passa-se, então, à Leitura de 139/13 é colocado em votação e aprovado por Mobilização Social, da Secretaria Municipal de vereador Carlos Rufato propõe uma emenda ao (10 votos). Os demais, aprovados posteriormente 
proposições dos Srs. Vereadores. Passa-se a unanimidade (10 votos). A presidente faz a leitura Desenvolvimento Social”. Colocado em p ro j e t o .  E M E N D A  A D I T I V A  por unanimidade. A presidente faz a leitura da 
Ordem do Dia: Discussão e votação final da da Ordem do Dia da próxima reunião ordinária a votação o projeto é aprovado por unanimidade A C R E S C E N TA N D O  A RT I G O  A O  Ordem do Dia da próxima reunião ordinária. 
seguinte matéria: 1) Projeto de Lei nº 016/13 ser realizada no dia 24 de junho. Palavra livre. A (10 votos). 2) Projeto de Lei nº 020/13 que PRESENTE PROJETO: “Ar t .  –  Em Palavra livre. Agradecendo a presença de todos 
que “Autoriza abertura de Créditos Especiais presidente agradece dizendo que vai encaminhar “Altera dispositivos da Lei Municipal 2.987, de contrapartida ao presente copatrocínio a a Senhora Presidente encerra a sessão às vinte e 
no valor de R$ 812.680,00 junto ao Orçamento a gravação da palestra ao Prefeito, pois este 22 de maio de 2000, que cria o Fundo Prefeitura Municipal de Ubá cobrará dos uma horas e trinta e dois minutos.
Municipal de 2013, para realização de despesas projeto deve partir do Executivo, tendo apoio Municipal de Desenvolvimento Ambiental de organizadores e/ou Chefe da Delegação ubaense RESUMO DA ATA Nº 33 DA SESSÃO 
correntes no âmbito da Secretaria Municipal de desta Casa e da comunidade. Agradecendo a Ubá, e dá outras providências”. Colocado em que a equipe de futsal de Ubá seja composta por, EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA 
Educação e dá outras providências”. Colocado presença de todos a Senhora Presidente encerra a votação o projeto é aprovado por unanimidade no mínimo, 50 % (cinquenta por cento) de MUNICIPAL DE UBÁ,  realizada em oito de 
em votação o projeto é aprovado por sessão às vinte e uma horas e quarenta e seis (10 votos). 3) Projeto de Lei nº 021/13 que atletas da nossa cidade”. A presidente Rosangela julho de dois mil e treze (08-07-2013), tendo na 
unanimidade (10 votos). Passa-se à Discussão minutos. “Autoriza o Município de Ubá a contratar com Alfenas decide sobrestar a matéria até a próxima Presidência a Vereadora Rosângela Maria 
e Votação das Proposições dos senhores RESUMO DA ATA Nº 27 DA SESSÃO o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais reunião ordinária. Passa-se à Discussão e Alfenas de Andrade, na Vice-Presidência, o 
vereadores: É separada para discussão Moção ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL S/A – BDMG, Operações de Crédito com Votação das Proposições dos senhores Vereador Vinícius Samôr de Lacerda, e na 
de Aplausos 24/2013. As demais proposições DE UBÁ, realizada em vinte e quatro de junho de Outorga de garantia e dá outras providências”. vereadores: É separado para discussão o Secretaria, o Vereador Carlos da Silva Rufato. Às 
são votadas englobadamente e aprovadas por dois mil e treze (24-06-2013), tendo na Pela votação nominal o projeto é aprovado com Requerimento 167/13 e a Representação vinte e uma horas e trinta e dois minutos, a 
unanimidade (10 votos). A Moção de Aplausos Presidência a Vereadora Rosângela Maria 06 votos a favor: Carlos Rufato, Célio Botaro, 031/13. As demais proposições são votadas Presidente faz a abertura dos trabalhos em nome 
24/2013 é colocada em discussão e o vereador Alfenas de Andrade, na Vice-Presidência, o Darci Pires da Silva, José Alves Germano, englobadamente e aprovadas por unanimidade do Povo e do Município de Ubá, invocando a 
Oswaldo Peixoto pede para se abster da Vereador Vinícius Samôr de Lacerda, e na Rosangela Alfenas de Andrade, Samuel (10 votos).  Colocada em votação a proteção de Deus. A seguir o Sr. Secretário faz a 
votação e agradece a todos os vereadores que a Secretaria, o Vereador Carlos da Silva Rufato. Às Gazolla Lima; 04 votos contra: Jorge Custódio Representação 031/13 é aprovada por chamada nominal dos Senhores Vereadores 
assinaram. A Moção de Aplausos 24/2013 é dezenove horas, a Presidente faz a abertura dos Gervásio, Maurício Valadão Reimão de Melo, unanimidade. O vereador Célio Botaro diz que constatando-se a presença de todos. Passa-se a 
colocada em votação e aprovada por 9 votos, trabalhos em nome do Povo e do Município de Oswaldo Peixoto Guimarães, Rafael Faeda; e não sabia que a obra já tinha sido iniciada e retira Ordem do Dia: Discussão e votação final das 
com abstenção do vereador Oswaldo Peixoto.  Ubá, invocando a proteção de Deus. A seguir o Sr. 01 abstenção: Vinícius Samor de Lacerda. o Requerimento 167/13.  A presidente faz a seguintes matérias: 1) Projeto de Lei nº 022/13 
A presidente faz a leitura da Ordem do Dia da Secretário faz a chamada nominal dos Senhores Agradecendo a presença de todos a Senhora leitura da Ordem do Dia da próxima reunião que “Dispõe sobre a denominação de Rua José 
próxima reunião ordinária. A presidente Vereadores constatando-se a presença de todos. Presidente encerra a sessão às vinte e uma horas ordinária e pede para fazerem uma reunião Bressan a logradouro público desta cidade”. 
convida o prefeito municipal e Ubá, Edvaldo Passa-se para a discussão e votação da Ata nº. 25 e dez. extraordinária no mesmo dia, devido ao recesso Colocado em votação o projeto é aprovado por 
Baião Albino, para tomar assento junto a mesa da reunião ordinária do dia 10-06-2013. Colocada RESUMO DA ATA Nº 29 DA SESSÃO próximo. Palavra livre. Agradecendo a unanimidade (10 votos). 2) Projeto de Lei nº 
diretora. Palavra livre. A Senhora Presidente em votação a ata é aprovada por unanimidade (10 EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA presença de todos a Senhora Presidente encerra 023/13 que “Autoriza abertura de Crédito 
agradeceu a presença do Prefeito e disse que só votos). Passa-se para a discussão e votação da Ata MUNICIPAL DE UBÁ, realizada em vinte e a sessão às vinte e uma horas e quarenta e seis Especial no valor de R$ 44.300,00 junto ao 
teve conhecimento da vinda do mesmo minutos nº. 26 da reunião ordinária do dia 17-06-2013. sete de junho de dois mil e treze (27-06-2013), minutos. Orçamento Municipal de 2013 para realização de 
antes da reunião e foi uma pena a reunião ter Colocada em votação a ata é aprovada por tendo na Presidência a Vereadora Rosângela RESUMO DA ATA Nº 32 DA SESSÃO despesas correntes e de capital no âmbito da 
produzido tanto apenas no final. Agradecendo a unanimidade (10 votos). Passa-se para a leitura Maria Alfenas de Andrade, na Vice- ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL Secretaria Municipal de Saúde e dá outras 
presença de todos a Senhora Presidente encerra do Protocolo. Passa-se, então, à Leitura de Presidência, o Vereador Vinícius Samôr de DE UBÁ, realizada em oito de julho de dois mil providências”. Colocado em votação o projeto é 
a sessão às vinte e duas horas. proposições dos Srs. Vereadores. Passa-se a Lacerda, e na Secretaria, o Vereador Carlos da e treze (08-07-2013), tendo na Presidência a aprovado por unanimidade (10 votos). 3) Projeto 
RESUMO DA ATA Nº 25 DA SESSÃO Ordem do Dia: Primeira discussão e votação Silva Rufato. Às dezenove horas, a Presidente Vereadora Rosângela Maria Alfenas de de Lei nº 024/13 que “Autoriza o Poder Executivo 
ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL das seguintes matérias: 1) Projeto de Lei nº faz a abertura dos trabalhos em nome do Povo e Andrade, na Vice-Presidência, o Vereador a Suplementar a Subvenção Social consignada no 
DE UBÁ, realizada em dez de junho de dois mil 018/13 que “Autoriza o Poder Executivo a abrir do Município de Ubá, invocando a proteção de Vinícius Samôr de Lacerda, e na Secretaria, o orçamento de 2013, destinada a Irmandade Nossa 
e treze (10-06-2013), tendo na Presidência a Crédito Especial ao orçamento municipal de Deus. A seguir o Sr. Secretário faz a chamada Vereador Carlos da Silva Rufato. Às dezenove Senhora da Saúde, no valor de R$ 120.000,00, e 
Vereadora Rosângela Maria Alfenas de 2013, no âmbito do Fundo Municipal de nominal dos Senhores Vereadores constatando- horas, a Presidente faz a abertura dos trabalhos dá outras providências”. Colocado em votação o 
Andrade, na Vice-Presidência, o Vereador Assistência Social para manutenção do Serviço se a presença de todos. Passa-se a Ordem do em nome do Povo e do Município de Ubá, projeto é aprovado por unanimidade (10 votos).  
Vinícius Samôr de Lacerda, e na Secretaria, o de Mobilização Social, da Secretaria Municipal Dia: Primeira discussão e votação da invocando a proteção de Deus. A seguir o Sr. 4) Projeto de Lei nº 025/13 que “Autoriza 
Vereador Carlos da Silva Rufato. Às dezenove de Desenvolvimento Social”. Colocado em seguinte matéria: 1) Projeto de Lei Secretário faz a chamada nominal dos Senhores abertura de Crédito Especial no valor de R$ 
horas, a Presidente faz a abertura dos trabalhos votação o projeto é aprovado por unanimidade Complementar nº 05/13 que “Altera a descrição Vereadores constatando-se a presença de todos. 216.000,00 junto ao Orçamento Municipal de 
em nome do Povo e do Município de Ubá, (10 votos). 2) Projeto de Lei nº 019/13 que do perímetro urbano da Cidade de Ubá, de que Passa-se para a discussão e votação da Ata nº. 2013, para realização de despesas correntes no 
invocando a proteção de Deus. A seguir o Sr. “Autoriza o Município a copatrocinar a trata o art. 2º da Lei Complementar Municipal 31 da reunião ordinária do dia 01-07-2013. âmb i to  da  Sec re ta r ia  Mun ic ipa l  de  
Secretário faz a chamada nominal dos Senhores participação da equipe de Ubá no torneio Copa nº 108, de 28 de outubro de 2009, e contém Colocada em votação a ata é aprovada por Desenvolvimento Social/Fundo Municipal de 
Vereadores constatando-se a presença de todos. Integração de Futsal, e contém outras outras disposições”. A matéria encontra-se com unanimidade (10 votos). Passa-se para a leitura Assistência Social e dá outras providências”. 
Passa-se para a discussão e votação da Ata nº. disposições”. O vereador Oswaldo Peixoto pede vista concedida ao vereador Maurício Valadão, do Protocolo. Passa-se, então, à Leitura de Colocado em votação o projeto é aprovado por 
24. O vereador Maurício Valadão pede vista da vista ao projeto. 3) Projeto de Lei nº 020/13 que que devolve o projeto para votação. Colocado proposições dos Srs. Vereadores. Passa-se a unanimidade (10 votos). 5) Projeto de Lei nº 
ata. Passa-se para a leitura do Protocolo. “Altera dispositivos da Lei Municipal 2.987, de em votação o Projeto de Lei Complementar nº Ordem do Dia: Primeira discussão e votação 027/13 que “Autoriza o Município de Ubá-MG 
Passa-se, então, à Leitura de proposições dos 22 de maio de 2000, que cria o Fundo Municipal 05/13 é aprovado por unanimidade (10 votos). das seguintes matérias: 1) Projeto de Lei nº participar do Consórcio Intermunicipal de Saúde 
Srs. Vereadores. Passa-se a Ordem do Dia: de Desenvolvimento Ambiental de Ubá, e dá Agradecendo a presença de todos a Senhora 019/13 que “Autoriza o Município a para Gerenciamento da Rede de Urgência e 
Primeira Discussão e Votação: 1) Projeto de outras providências”. Colocado em votação o Presidente encerra a sessão às dezenove horas e copatrocinar a participação da equipe de Ubá no Emergência da Macro Sudeste nas Microrregiões 
Decreto Legislativo nº 02/13 que “Aprova as projeto é aprovado por unanimidade (10 votos). trinta e cinco minutos. torneio Copa Integração de Futsal, e contém Além Paraíba, Carangola, Juiz de Fora/Lima 
Contas do Município de Ubá, referente o 4) Projeto de Lei nº 021/13 que “Autoriza o RESUMO DA ATA Nº 30 DA SESSÃO outras disposições”. Antes da votação da Duarte/Bom Jardim, Leopoldina/Cataguases, 
exercício de 2007”. O Projeto de Decreto Município de Ubá a contratar com o Banco de EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA emenda o vereador Rafael Faeda pede vista ao M u r i a é ,  S a n t o s  D u m o n t ,  S ã o  J o ã o  
Legislativo nº 02/13 é colocado em votação e Desenvolvimento de Minas Gerais S/A – BDMG, MUNICIPAL DE UBÁ , realizada em vinte e projeto. 2) Projeto de Lei nº 022/13 que “Dispõe Nepomuceno/Bicas e Ubá – CISDESTE, e dá 
aprovado por unanimidade (10 votos). Passa-se Operações de Crédito com Outorga de garantia e sete de junho de dois mil e treze (27-06-2013), sobre a denominação de Rua José Bressan a outras providências”. Colocado em votação o 
à Discussão e Votação das Proposições dos dá outras providências”. 5) Projeto de Lei tendo na Presidência a Vereadora Rosângela logradouro público desta cidade”. Colocado em projeto é aprovado por unanimidade (10 votos). 
senhores vereadores: É separada para discussão Complementar nº 05/13 que “Altera a descrição Maria Alfenas de Andrade, na Vice- votação o projeto é aprovado por unanimidade Agradecendo a presença de todos a Senhora 
as proposições 280/13 e 283/13. As demais do perímetro urbano da Cidade de Ubá, de que Presidência, o Vereador Vinícius Samôr de (10 votos). 3) Projeto de Lei nº 023/13 que Presidente, Vereadora Rosângela Maria Alfenas 
proposições são votadas englobadamente e trata o art. 2º da Lei Complementar Municipal nº Lacerda, e na Secretaria, o Vereador Carlos da “Autoriza abertura de Crédito Especial no valor de Andrade, encerra a sessão às vinte e uma horas 
aprovadas por unanimidade (10 votos). A 108, de 28 de outubro de 2009, e contém outras Silva Rufato. Às dezenove horas e trinta e cinco de R$ 44.300,00 junto ao Orçamento Municipal e trinta e quatro minutos.
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