
Ubá/MG - www.camarauba.mg.gov.br - Ano VII - nº 97 - Outubro de 2013

DEVOLUÇÃO
GARANTIDA

CORREIOSCORREIOS

Impresso
Especial

9912180105/2007-DR/MG
Câmara Municipal de Ubá

A reunião aconteceu em 29/10, no plenário da Câmara

Pág 05

Distribuição Gratuita

Pág 02

Pág 03

Pág 04

Pág 05

Confir a a Escala de Plantão 
das Farmácias de Ubá

Legislat ivo autoriza 
tr ansferênciade recursos par a

a Sociedade 22 de Maio 
Para atender ao Requerimento disse a proposição do vereador instalam em Ubá atrapalham 
nº 298/13, de autoria do Jorge. muito o comércio local,   
vereador Jorge Custódio O Presidente da ACIUBÁ contando já ter solicitado à 
Gervásio (PV), durante a iniciou sua participação Prefeitura a eliminação deste 
reunião ordinária de 29/10 destacando que as feiras que se tipo de alvará. 
compareceram à Câmara o 
Secretário Municipal de 
Finanças, Pedro Raymundo, e 
o Presidente da ACIUBÁ, 
Willian Rosignoli.
O objetivo da visita foi, 
s e g u n d o  o  a u t o r  d o  
Requer imen to ,  d i scu t i r  
assuntos relacionados ao 
c o m é r c i o  l o c a l ,  c o m o  
reclamações feitas por muitos 
lojistas sobre a prática de 
concorrência desleal na cidade, 
“pois empresas de Ubá estão 
perdendo mercado para outras 
cuja legalidade é duvidosa”, 

Vereadores não concordam em
isentar serv iços de tr ansporte

municipal do pagamento 
do ISSQN

Câmar a reprova alter ação na
Zona de Preservação Ambiental
da Fazenda da Pedr a Redonda

Legislat ivo aprova Refis 2013   

As votações aconteceram nos dias 21 e 29 de outubro e, em ambas, o projeto foi aprovado por unanimidade

Questões do comércio local 
são discutidas na Câmar a

Pág 03

A Câmara Municipal aprovou 
por unanimidade, em duas 
votações ocorridas nos dias 21 
e 29 de outubro, o Projeto de 
Lei que “Institui o Programa 
Municipal de Recuperação 
Fiscal de Ubá – Refis/Ubá 
2 0 1 3  –  e d á o u t r as 
providências”. Sua primeira 
discussão aconteceu em 14/10, 
quando houve pedido de vista 
concedido ao vereador Dr. 
Valadão (PTB), tendo este 
l i berado a matéria para 
votação na reunião seguinte.
Segundo o Poder Executivo, o 
texto legal visa incentivar a 
arrecadação de débitos com a 
Fazenda Pública, inscritos em 
D í v i da A t i v a ou não,  
considerando seu elevado 
estoque e o alto custo das 
medidas judiciais para sua 
cobr ança,  comument e 
obstadas pela morosidade 
desse tipo de procedimento. 
O objetivo do programa é criar 
condições favoráveis para que 
o s  c o n t r i b u i n t e s  
inadimplentes, principalmente 
aqueles de baixa renda, 
possam efetuar o pagamento 
dos impostos em atraso, como 
o  (IPTU) e regularizar suas 
situações de débito.
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A fiscalização das caçambas terra que se encontrava sobre a 
coletoras por parte da Prefeitura pista de skate e também pediu 
foi o assunto do Requerimento nº novamente a colocação de 
257/13, do vereador Rafael Faeda lixeiras, bancos, bebedouro e 
(PP) (1). O edil questionou quais instalação de banheiro no 
são as empresas operadoras do referido local. Na proposição, ele 
serviço e se todas são cadastradas mencionou requerimento de sua 
na Prefeitura. Perguntou também autoria, apresentado em 2012, 
se tais empresas atendem ao solicitando bancos e lixeiras, que 
estabelecido na Lei Municipal nº foi respondido pelo Executivo 
2945/99, que “Regulamenta o uso comprometendo-se a tomar as 
de caçambas no Município de providências, mas, segundo 
Ubá e estabelece normas para sua Samôr, até agora nada aconteceu.
utilização”. Faeda cobrou, ainda, Já no Requerimento nº 289/13, 
se as empresas são fiscalizadas e, de 14/10, Vinícius pediu cópia 
caso haja infração, se a punição é do(s) contrato(s) vigente(s) com 
aplicada conforme a lei. a(s) empresa(s) prestadora(s) dos 
Outros dois requerimentos serviços de coleta, transbordo e 
relacionados ao tema foram transporte do lixo na cidade para 
apresentados pelo vereador o aterro em Juiz de Fora. Ele 
Vinícius Samôr (PT do B) (2). No também quer saber o valor anual 
primeiro, o Requerimento nº pago por estes serviços.
281/13, de 08/10, o vereador Todos os requerimentos foram 
solicitou ao Prefeito a limpeza da aprovados por unanimidade.

Legislat ivo autoriza 
tr ansferência de recursos 

par a a Sociedade 22 de Maio
O Projeto de Lei nº 37/13 que concluiu que há incoerência em pessoal e alimentação”, disse. 
“Autoriza o Município de Ubá a gastos com refeição, que os O vereador Samuel Gazolla 
transferi r novos recursos dados estão repetitivos e que enfatizou que não se sente à 
f i nancei ros à Soci edade não houve economiae respeito vontade pra decidir quem 
Musical e Cultura 22 de Maio, ao dinheiro público. precisa ou não da verba, 
neste exercíci o, para a O vereador Pastor Darci (PSC) manifestando-se contrário à 
realização de despesas com a disse reconhecer o direito dos emenda, sendo acompanhado 
organização, preparação e que têm a receber da Sociedade pelos vereadores Carlos Rufato 
realização do Festival Mundial 22 de Maio, porém também e Rafael Faeda. Além de 
das Artes pela Paz”  foi  achou incoerente a grande Samuel , Rufato e Faeda, 
aprovado em 14/10, com 6 variação nas despesas com votaram contra a emenda os 
votos a favor e 5 contra, após refeição, e pediu vista ao vereadores José Alves (PT) e 
longa tramitação na Câmara e projeto. Célio Botaro (DEM). Foram a 
muitas discussões entre os Durante a reunião de 08/10, o favor da emenda os cinco 
vereadores. vereador Pastor Darci declarou vereadores que a propuseram: 
A matéria teve sua primeira que “a prestação de contas é das V i níci us, Oswal do, Dr. 
discussão em 09/09, quando o piores” , mas que votaria Valadão, Jorge e José Roberto. 
vereador Rafael Faeda (PP) favorável à sua aprovação em Diante do empate, a presidente 
pediu vista e solicitou um consideração às pessoas que da Câmara exerceu seu direito 
detal hamento mel hor da trabalharam e estão sem ao voto de minerva, decidindo 
pl ani l ha de custos que r eceber  per gun t ando ,  pela rejeição da emenda. 
acompanhava o projeto. Na indagando, contudo, quem Posto em primeira votação, o 
semana seguinte, Faeda disse serão os responsáveis por este PL 37/13 é rejeitado com 5 
que a prestação de contas pagamento. De acordo com o votos contrários (Vinícius 
enviada sobre o projeto não vereador Samuel a própria Samôr, Jorge Gervási o, 
esclareceu todas as suas Sociedade 22 de maio fará os Oswaldo Peixoto, Dr. Valadão e 
dúvidas, argumentando ser pagamentos. Raf ael  Faeda), 4 votos 
necessário o envio de dados O vereador Vinícius Samôr (PT favoráveis (Samuel Gazolla, 
sobre a destinação de recursos do B) declarou que com estes Carlos Rufato, José Alves e 
no valor de R$ 100 mil, problemas na prestação de Cél i o B ot ar o) ,  e uma 
liberados anteriormente, para contas seria necessário fazer abstenção, do vereador José 
que ele pudesse analisar a real uma investigação, pois não Roberto. 
necessidade de se autorizar a houve cotação de preços, não só Após solicitação do próprio 
t ransf erênci a de novos com alimentação, mas também vereador que se absteve, a 
recursos. no val or  cobrado pel o votação foi anulada, pois ficou 
Outro pedido de vista foi feito, planejamento do festival. O constatado que o edil não 
desta vez pelo vereador vereador Jorge Gervásio (PV) poderia se abster de votar 
Oswaldo Peixoto (PV) para, pediu vista ao projeto. conforme prevê regimento 
segundo ele, averiguar em quê Por solicitação do Legislativo, interno, que não permite a 
seria empregada a verba, uma participou da reunião do dia abstenção neste caso em que 
vez que o festival já havia se 14/10 o organizador do Festival não há motivo que a justifique, 
encerrado. Mundial das Artes pela Paz, como a existência de laços 
Ao liberar a matéria para João Carlos Mendes, que sanguíneos entre o vereador e a 
votação durante a reunião esclareceu não haver recursos parte interessada. 
seguinte, dia 23/09, o vereador para a pré-produção do evento e Novamente col ocado em 
contou que foi informado pelo elencou alguns pagamentos que votação o PL 37/13, há um 
tesourei ro da Soci edade não estão inseridos na lei de empate de 5 votos a favor 
Musical 22 de Maio que o i n c en t i v o  à c u l t u r a.  (Samuel  Gazol l a, Carl os 
dinheiro será destinado a pagar Questionado pelo vereador Rufato, José Alves, Cél io 
pessoas que prestaram serviços Jorge sobre a situação de Botaro e José Roberto) e 5 
durante o festival. Oswaldo pessoas que prestaram serviços votos contra (Vinícius Samôr, 
Peixoto, no entanto, reclamou e não foram pagos, João Carlos Jorge Gervásio, Oswaldo 
do fato de a prestação de contas disse que todos os recursos que Peixoto, Dr. Valadão e Rafael 
ter sido ter chegado apenas estão dentro do projeto da lei de Faeda)  e a pr esi dent e 
pouco antes do início da incentivo à cultura serão pagos desempata a favor. O projeto foi 
reunião. e que a sociedade nunca aprovado com 6 votos 
O vereador Samuel Gazolla d e s o n r o u  n e n h u m  favoráveis e 5 contrários, 
(PT)  então sol i ci tou à compromisso. Sobre a verba mant endo- se o mesmo 
Presi dente da Câmara,  que vão receber na Caixa, o resultado na segunda votação, 
vereadora Rosângela Alfenas organizador informou que está o c o r r i d a em  r eu n i ão  
(PSDB) que sobrestasse a é apenas para pagamento de extraordinária no mesmo dia. 
matéria até a próxima reunião, mídia e não de pessoas. A incidência de uma nova 
considerando que realmente Os vereadores Vinícius Samôr, votação, principalmente por 
não houve tempo para que os Jorge Gervásio, Oswaldo esta ter alterado o resultado da 
demais vereadores pudessem Peixoto, Dr. Valadão (PTB) e primeira, gerou muita polêmica 
ter acesso a ela, solicita à J o s é  R o b e r t o  ( P T )  entre os vereadores, tendo 
presidente que a matéria seja apresentaram então uma inclusive motivado consultas 
sobrestada até a próxima emenda ao projeto, reduzindo o j urídi cas posteri ores. As 
reuni ão. O proj eto f oi  valor dos recursos a serem r e s p o s t a s ,  c o n t u d o ,  
sobrestado. concedidos de R$ 50 mil para confirmaram a legalidade dos 
Já em 30/09, novamente em R$ 30 mi l , excluindo-se procedimentos, prevalecendo a 
discussão o PL 37/13, o empresas “ que têm mais aprovação da concessão dos 
vereador Rafael Faeda disse condi ção e pr i or i zando recursos à Sociedade 22 de 
que analisou as planilhas e pagamento de transporte, Maio.
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Legislat ivo aprova Refis 2013  
A Câmara Municipal aprovou O Refis abrange o IPTU, Ademais, ao ser restabelecida a h a v e r á  i n c r e m e n t o d a  é de crescimento. Assim, 
por unanimidade, em duas Imposto Sobre Serviços de sua regularidade fiscal o arrecadação, nomeadamente no demonstra-se que o Orçamento 
votações ocorridas nos dias 21 e Qualquer Natureza (ISSQN), inadimplente poderá obter que concerne à arrecadação da M u n i c i p a l  su p o r t a r á  
29 de outubro, o Projeto de Lei Imposto Sobre Transmissão certidões negativas, participar de dívida ativa. A receita tributária perfeitamente as medidas ora 
que “Institui o Programa Intervivos a Qualquer Título por l i c i t a ç õ e s ,  p l e i t o s  de  municipal em 2012 foi mais de propostas, pois o crescimento da 
Municipal de Recuperação Ato Oneroso de Bens Imóveis e financiamentos e empréstimos, R$ 16,5 milhões e para o ano de receita em virtude do próprio 
Fiscal de Ubá – Refis/Ubá 2013 – Direitos a Eles Relativos dentre outras vantagens. O Refis 2013 tais receitas foram Programa de Refinanciamento, 
e dá outras providências”. Sua (ITBI), as taxas, contribuição de permite que o contribuinte estimadas em cerca de R$ 19,8 somente em 2013, será mais do 
primeira discussão aconteceu em melhoria, multas punitivas cumpra com suas obrigações milhões, sendo que, até 30 de que suficiente para compensar a 
14/10, quando houve pedido de provenientes de autos de como cidadão e que o poder agos to ,  j á  hav iam s ido  renúncia. Atende-se a Lei de 
vista concedido ao vereador Dr. infrações definidas no Código público cumpra o que determina arrecadados mais de R$ 17,7 Responsabilidade Fiscal, já que 
Valadão (PTB), tendo este Tributário do Município ou a lei. milhões.  em decorrência da lei não haverá 
liberado a matéria para votação legislação esparsa e preços Segundo o Poder Executivo, as “Cabe  ass ina la r  que  já  redução das receitas previstas ou 
na reunião seguinte. públicos. metas de arrecadação não serão atravessamos os meses de desequilíbrio orçamentário”, 
Segundo o Poder Executivo, o Alcança também a extinção de comprometidas em virtude da menor arrecadação, sendo certo concluiu a mensagem do Poder 
texto legal visa incentivar a processos em trâmite na esfera anistia proposta. Ao contrário, que a partir de agora a tendência Executivo.
arrecadação de débitos com a administrativa ou judicial que 
Fazenda Pública, inscritos em t e n h a m  p o r  o b j e t o  o u  
D í v i d a  A t i v a  o u  n ã o ,  finalidade, mediata ou imediata, 
considerando seu elevado discutir ou impugnar os 
estoque e o alto custo das respectivos lançamentos ou os 
medidas judiciais para sua débitos que o contribuinte 
cobrança, comumente obstadas pretenda ver incluído. 
pela morosidade desse tipo de O contribuinte, além de quitar a 
procedimento. dívida, regularizando sua 
O objetivo do programa é criar situação perante o Município, 
condições favoráveis para que os t e m  c o m o  b e n e f í c i o  a  
contribuintes inadimplentes, possibilidade de escolher a 
principalmente aqueles de baixa melhor forma de saldar o seu 
renda,  possam efetuar  o débito, já que o Refis permite o 
pagamento dos impostos em parcelamento dos débitos em 
atraso, como o Imposto Predial até 36 vezes, com anistia de 
Territorial Urbano (IPTU) e 60% em juros e multa, ou o 
regularizar suas situações de pagamento à vista, cuja anistia é 
débito. de 90%. 

O Projeto de Lei Complementar buscando medidas que possam por parte da administração usuários e que está um absurdo a a isenção do imposto é um 
nº 09/13, que “Concede isenção proporcionar à população pública municipal estão ligados prestação de serv i ço de aumento da passagem. Sobre as 
do Imposto Sobre Serviços de ubaense a utilização de uma ao recolhimento de lixo e aos transporte público em Ubá. O condições do serviço prestado, o 
Qualquer Natureza – ISSQN – transporte coletivo de qualidade transportes urbanos, citando vereador Rafael Faeda (PP) vereador Samuel  Gazol l a 
para o Serviço de Transporte de e com um preço acessível a exemplo de outro município. disse que a isenção de imposto admi t i u que a empresa 
Natureza M uni ci pal ”  f oi  todos”, disse a mensagem. De “ Não estou dizendo que a para a empresa é uma forma concessi onár i a pr ec i sa 
rejeitado durante a reunião acordo com a Prefeitura, a Prefeitura de Ubá está envolvida indireta de aumentar o preço da melhorar, mas defendeu que o 
ordinária do dia 08/10, com 6 empresa concessionária do em algum tipo de corrupção, passagem, já que esse valor que projeto deveria ser aprovado e 
votos contrários (vereadores Dr. serviço solicitou autorização mas são necessários melhores deixará de ser arrecadado sairá que estas medidas como esta já 
Val adão, Jorge Gervási o, para o reajuste da tarifa e por isso esclarecimentos, uma vez que do bolso da população. foram adotadas por várias outras 
Oswaldo Peixoto, Pastor Darci, é que t al  pr opost a f oi  sequer consta o valor da Samuel Gazolla contou que a prefeituras.
Rafael Faeda e Vinícius Samôr), apresentada: isenção do Imposto isenção”, disse o edil, ao pedir Prefeitura pretende contratar O vereador Oswaldo Peixoto 
e 4 votos favoráveis (Carlos Sobre Serviços de Qualquer vista do PLC 09/13. uma empresa para analisar as (PV) manifestou-se contrário à 
Rufato, Célio Botaro, José Alves Natureza (ISSQN), a vigorar Na reunião seguinte, em 23/09, p l an i l has de cust o  da isenção, argumentando que os 
e Samuel Gazolla). entre 01/09/13 e 31/12/13. Dr. Valadão alegou ainda não concessionária e determinar se quase R$ 50 mil aos quais a 
Conforme a mensagem do Poder A medida, segundo a mensagem, saber o valor da isenção e pediu realmente é necessário o Prefeitura renunciaria nesses 
Executivo, ao encaminhar o é temporária, com pouco que os demais vereadores aumento no valor da passagem. quatro meses poderiam ser 
PLC 09/13, durante a atual i mpact o  or çament ár i o- analisassem com muito cuidado Então, o vereador Jorge aplicados em outras áreas, como 
administração municipal a tarifa f i nancei ro, propi ci ar i a o este projeto. Gervásio pediu vista da matéria, a saúde pública, por exemplo. 
cob r ada pel a empr esa congelamento do valor da tarifa O Líder do Governo na Câmara, fato que se repetiu na reunião do Apesar de concordar que a 
concessionária do transporte durante o ano de 2013 e daria vereador Samuel Gazolla (PT), dia 30/09, tendo desta vez o isenção seria uma das saídas, o 
coletivo urbano no Município de condições ao Executivo de informou que a renúncia fiscal pedido de vista partido do vereador Vinícius Samôr (PT do 
Ubá teve apenas um reajuste, em auditar a planilha de custos da prevista neste projeto seria de R$ vereador Samuel. B) julgou que a aprovação deste 
dezembro de 2011, em que empresa concessi onár i a, 12 mil por mês e destacou que o Já em 08/10, o Líder do Governo proj eto não resol veri a o 
passou de R$ 1,60 para R$ 1,85. promovendo-se estudo apurado objeti vo da concessão de reiterou que o objetivo da problema e é imprescindível 
Ou seja, em 56 meses, a tarifa do sobre o tema, possibilitando a isenção é impedir o aumento do isenção é o adiar o aumento do haver fiscalização da empresa 
ônibus coletivo urbano em Ubá tomada de decisão mais razoável valor da passagem, que a valor da passagem. O vereador pelo Conselho Municipal de 
teve acréscimo de 15,62%, bem possível para o caso. empresa diz ser necessário para Rafael Faeda reclamou das más Trânsito, que está submisso ao 
menos que o índice inflacionário A matéria teve suas discussões manter os seus custos. condições dos ônibus, do mau Executivo. 
no mesmo período. iniciadas na Câmara em 16/09, O vereador Jorge Gervásio (PV) tratamento dispensado pelos Em votação, o PLC 09/13 foi 
“ A i nda assi m, atento às quando o vereador Dr. Valadão destacou que a empresa motoristas aos passageiros, da rejei tado pela maioria dos 
legítimas reivindicações sociais, (PTB) ponderou que os setores concessionária não oferece o falta de cinto de segurança nos vereadores, como detalhado 
o Executivo Municipal está em que existe mais corrupção mínimo de conforto para os seus veículos, e disse considerar que acima.

Vereadores não concordam em isentar serv iços 
de tr ansporte municipal do pagamento do ISSQN
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A Câmara recebeu em 29/10 
r e s p o s t a  d a  E m p r e s a  
Distribuidora de Energia, 
Energisa/MG, informando 
que a solicitação contida na 
Representação nº 46/13, de 
autoria do vereador Célio 
Botaro (DEM) e assinada por 
todos os demais vereadores 
foi atendida. Segundo a 
empresa, a obra foi concluída 
em 22/10/13, com recursos 
próprios, sem acarretar custo 
algum para o Município.
A Representação nº 46/13, de 
02/09, solicitava à Energisa 
que determinasse com 
urgência a substituição dos 
postes de ferro localizados na 
Rua Santo Expedito, Bairro 
São Domingos, por postes de 
concreto. 
De acordo com a proposição, 
a empresa havia apresentado 
recentemente aos moradores 
um orçamento de mais de 5 
mil reais para a realização da 
troca. “Ocorre que os 
moradores do referido 
logradouro não possuem 
s i t u a ç ã o  e c o n ô m i c a  
compatível para arcar com 
esta despesa, e os postes de 
ferro estão oferecendo sérios 
riscos de acidentes no local, 
pois os choques elétricos em 
moradores são constantes”, 
explicou o vereador Célio 
Botaro.

O Projeto de Lei Complementar tem acontecido com o aval da vereador Oswaldo Peixoto (PV) O vereador Vinícius Samôr 
nº 08/13 que “Altera a redação do P r e f e i t u r a  e  s e  o b t e v e  sugeriu que fosse esperado o reconheceu que, numa visão 
item 2, do inciso VII do Anexo II a u t o r i z a ç ã o  d o s  ó rg ã o s  pronunciamento do Ministério legalista, o discurso do vereador 
da Lei Complementar Nº 30, de ambientais competentes, como Público, para só depois votarem Samuel é viável, mas destacou 
11 de julho de 1995” foi rejeitado IEF e Supram. o projeto. que o Poder Legislativo está 
durante a reunião ordinária do Outra observação feita pelo A matéria teve pedido de vista sendo menosprezado, pois ele 
dia 08/10, com 6 votos contrários vereador Vinícius é sobre a concedido ao vereador Jorge solicitou a presença do Conselho 
(vereadores Dr. Valadão, Jorge omissão do Conselho Municipal Gervásio (PV) Municipal de Meio Ambiente e 
Gervásio, Oswaldo Peixoto, de Defesa do Meio Ambiente – Já em 30/09, numa nova este, infelizmente, “só funciona 
Pastor Darci, Rafael Faeda e Codema – de Ubá, quanto ao discussão, o vereador Rafael para o corte de árvores e as 
Vinícius Samôr), e 4 votos assunto. Segundo o edil, houve Faeda (PP) disse que o corte de pessoas que tem poder aquisitivo 
favoráveis (Carlos Rufato, Célio reunião mensal do conselho no árvores no local é para beneficiar aqui fazem o que querem”, 
Botaro, José Alves e Samuel dia 23/08 e na pauta não constava os loteadores e que se o projeto desabafou o edil. 
Gazolla). o projeto em trâmite na Câmara. for aprovado “esta bomba vai Samôr também disse estar 
De acordo com a mensagem do S a m ô r  a c r e d i t a  s e r  ficar na mão da Câmara, pois as preocupado com o crescente 
Poder Executivo, ao encaminhar imprescindível que o Codema se árvores já estão cortadas”, falou. desmatamento na cidade, e que 
o projeto, a LC nº 30/95 institui manifeste sobre o assunto, até Quanto à isso, o vereador Samuel este lugar que hoje é pasto já foi 
no rmas  de  u rban ismo e  para subsidiar a discussão e Gazolla contou ter informações floresta, “e mesmo estando tudo 
edificações para o Município de votação da matéria pelos de que não houve corte de legal ainda é um absurdo querer 
Ubá e contém, também, regras vereadores. árvores dentro desta área á qual autorizar ali mais uma destruição 
para o uso e parcelamento do O vereador Samuel Gazolla se refere o projeto, sendo que o do espaço verde”, comentou. 
solo. O dispositivo que se (PT), Líder do Governo na corte de árvores em questão foi De acordo com o vereador 
pretendia alterar contém o Câmara, esclareceu que a realizado entro de um lote Rafael Faeda, “três homens não 
d e s c r i t i v o  d a  Z o n a  d e  Fazenda Pedra Redonda e seu particular, numa área ao lado do abraçam as árvores cortadas (...) 
Preservação Ambiental da acesso continuará na Zona de objeto que está se discutindo. O e alguém fez algo errado e está 
Fazenda da Pedra Redonda, no Preservação Ambiental  e edil, Líder do Governo na querendo o aval desta Casa” 
Bairro Cidade Jardim, às Histórica. Segundo ele, a área Câmara, pediu vista ao projeto. declarou. 
margens da Avenida Presidente objeto do PLC é a que fica na Durante a reunião seguinte, em Samuel Gazolla disse que a 
Juscelino Kubitscheck. parte frontal da fazenda, e os 08/10, o vereador Samuel discussão se é uma área de 
A redação atual estende a área de 22.700 m², equivalentes a dois Gazolla explicou que está pastagem ou não pode levar 
preservação ao entorno da campos de futebol, são área de havendo uma confusão com semanas, que o corte de árvores 
fazenda, numa extensão de pastagem há muitos anos. Trata- relação à localização e ao objeto não é o objeto da discussão neste 
22.700 m², “o que na prática tem se de área que, em sua opinião, da matéria em discussão. momento, que a área de 
se mostrado uma extensão não  é  re levan te  pa ra  a  Segundo ele, esta Fazenda Pedra pastagem é relevante também 
superdimensionada”, declarou o preservação ambiental do Redonda está a 2,5 km da Pedra para o meio ambiente, mas não 
Executivo. Com a alteração, a Município. Redonda, onde de fato há uma concorda que esta área seja 
á r e a  d o  e n t o r n o  s e r i a  Quanto ao corte de árvores e mata. O edil mostrou imagens do ecologicamente essencial para 
considerada “Área Residencial ed i f icações em Zona de Google Maps, tiradas em 2010, preservação do meio ambiente. 
Urbana A”, mantendo-se como Preservação, Samuel defendeu das localidades do bairro Cidade Ele explicou que houve medidas 
área de Preservação Ambiental q u e  s e j a m  a p u r a d o s  e  Jardim e da Fazenda objeto do mitigadoras para cada árvore 
(Histórica), a sede da Fazenda da devidamente punidos, caso não projeto, dizendo que hoje já está cortada, com o plantio de outras, 
Pedra Redonda e seu acesso. contem com autor ização bem modificado e que o termo que o PLC 08/13 obedece a 
“Com a presente medida se ambiental do órgão competente. “unidades de conservação” se legal idade. Samuel disse 
estará mantendo a preservação Considerando ser necessária a divide em integral e de uso também concordar que deve 
do bem de interesse histórico que manifestação sobre o assunto por sustentável. haver mais propostas rigorosas 
é a Fazenda da Pedra Redonda, parte do Codema e dos órgãos Em seguida, Samuel mostrou de fiscalização ambiental. 
sem impedir a edificação de ambientais competentes, o i m a g e n s  m a i s  r e c e n t es  O vereador Jorge Gervásio (PV) 
residências no seu entorno, vereador Viníc ius Samôr mostrando a área do objeto, que é perguntou se não seria melhor 
m in im izando o  ônus  da  solicitou à Presidente da Câmara a frente da Fazenda. aguardar a manifestação do 
intervenção do poder público o sobrestamento do PLC nº O vereador explicou que em Ministério Público para a 
sobre a propriedade privada”, 08/13 e teve seu pedido atendido 2011 esta área passou por um votação do projeto e Samuel 
conc lu i  a  mensagem da por Rosângela Alfenas (PSDB). desmembramento a pedido dos respondeu que se trata de uma 
Prefeitura. A matéria retornou à pauta da proprietários, e que as árvores questão de autonomia. “O 
A primeira discussão da matéria Câmara em 23/09. Nesta retiradas são desta área já projeto trata de uma alteração da 
aconteceu em 19/08, quando ocasião, o vereador Vinícius desmembrada ,  e  não se  área que antes era de zona de 
teve vista concedida ao vereador Samôr contou ter feito, durante o relacionam ao objeto do PLC preservação ambiental para ser 
Vinícius Samôr (PT do B). Na sobrestamento do projeto, uma 08/13. preservação histórica e cultural, 
semana seguinte, o edil defendeu denúncia do fato ao Ministério O Líder do Governo expôs preservando-se a sede da 
a inviabilidade do projeto, pois Públ ico.  E le so l ic i tou à também uma planta do terreno e Fazenda.”, concluiu Samuel.
considera inadmissível reduzir a P r e f e i t u r a ,  a t r a v é s  d o  disse que alguns desses 14 lotes Vinícius Samôr enfatizou que se 
Zona de Preservação Ambiental Requerimento nº 243/13, de q u e  f o r a m  o b j e t o s  d o a Câmara Municipal de Ubá 
do Município de Ubá para, 09/09, informações sobre desmembramento já têm casas, autorizar esta extinção de uma 
segundo ele, favorecer grandes autorizações relativas à área a que seus proprietários pediram área de preservação ambiental, 
p ro p r i e t á r i o s  d e  t e r r as ,  que se refere o projeto e sobre o autorização para o corte de vai contribuir para o avanço da 
empreiteiros, loteadores.  corte de árvores no local, mas árvores na época e que a área degradação ambiental, e que isto 
Samôr apresentou fotos que disse não ter obtido resposta. objeto do projeto é uma área pode ser até legal, mas é imoral.
disse terem sido feitas na referida Segundo Samôr, “mesmo que se remanescente que será tirada da Quase dois meses depois, as 
área, mostrando que a mesma já comprove que tudo está sendo área de preservação ambiental, discussões quanto à matéria 
e s t á  s e n d o  d e g r a d a d a  feito dentro da legalidade, ele pois se trata de área de pastagem, chegaram ao fim, sendo o Projeto 
ambientalmente, com cortes de considera que esse projeto fere a sendo que a sede da Fazenda é de Lei Complementar nº 08/13 
árvores e algumas casas questão ambiental, já que a onde se quer preservar, dada a rejeitado pela maioria dos 
construídas, inclusive. Ele cidade dispõe de pouquíssimas sua relevância histórica e vereadores, como já detalhado 
questionou se tal intervenção áreas verdes”, enfatizou. O cultural. acima.

 

Troca de postes

Câmar a reprova alter ação
 na Zona de Preservação Ambiental da 

Fazenda da Pedr a Redonda

Fiscalização 
na Pr aça 

São Januário
O vereador Dr. Valadão 
( PT B )  apr esen t ou  o  
Requerimento nº 249/13 pelo 
qual solicitou às autoridades 
competentes, a pedido dos 
moradores, que providências 
sejam tomadas quanto à falta 
de segurança e o desrespeito 
às leis de silencia noturno no 
entorno da Praça São 
Januário. 
Segundo a proposição, os 
moradores reclamam que 
assaltos noturnos ali são 
frequentes e que a lei do 
silêncio noturno é violada 
por jovens andando de skate 
a t é  a  m a d r u g a d a ,  
di f i cul t ando o sono,  
principalmente dos idosos. 
“As reclamações não surtem 
efeitos. Assim, solicitamos 
um pol i ci amento mai s 
ef eti vo no l ocal , para 
tranqüilidade da população”, 
disse o vereador.
O Requer i ment o f o i  
aprovado por unanimidade 
em 30/09.
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Para atender ao Requerimento sendo que a ADUBAR e a fiscais, visando proteger o pela Prefeitura quando houver 
nº 298/13, de autoria do Prefei tura também estão comércio de Ubá. Os fiscais solicitação para realização de 
vereador Jorge Custódio fazendo a sua parte. “Faltam vão centralizar seus trabalhos feitas na cidade, e que haja a 
Gervásio (PV) (foto), durante a fiscais presentes para retirar os basicamente no calçadão. Esta devida fiscalização por parte 
reunião ordinária de 29/10 camelôs”, reclamou Willian. equipe tem 11 f isca is ,  da Prefeitura, Corpo de 
compareceram à Câmara o O Secretário Municipal, Pedro responsáveis pela fiscalização Bombeiros e Ministério do 
Secretário Municipal de Raymundo, declarou que os tributária, de posturas e obras, Trabalho.  
Finanças, Pedro Raymundo, e interesses da Secretaria são e um Gerente de Divisão. Ele O secretário Pedro Raymundo 
o Presidente da ACIUBÁ, convergentes e não conflitantes, disse que se pretende convocar afirmou que há mecanismos 
Willian Rosignoli. e que quando o Presidente da mais fiscais concursados. para regulamentação e se 
O objetivo da visita foi, ACIUBÁ traz as questões da Pedro Raymundo pediu apoio comprometeu em executar o 
s e g u n d o  o  a u t o r  d o  feira e do alvará, ele está no dos vereadores, comerciantes e que for possível dentro dos 
Requer imen to ,  d i scu t i r  p a p e l  l e g í t i m o  c o m o  população para que as parâmetros da legalidade. Ele 
assuntos relacionados ao representante dos comerciantes a t i v i d a d e s  a m b u l a n t e s  também disponibilizou o e-
c o m é r c i o  l o c a l ,  c o m o  locais. clandestinas sejam apontadas e mail de contato da Secretaria:  
reclamações feitas por muitos Sobre a questão de se negar o denunciadas à Secretaria, que financas@uba.mg.gov.br. 
lojistas sobre a prática de alvará, o Secretário explicou tomará as medidas cabíveis O vereador Jorge Gervásio 
concorrência desleal na cidade, que é preciso levar em conta que imediatamente. questionou ao Presidente da 
“pois empresas de Ubá estão a Prefeitura não tem condição O vereador Vinícius Samôr ACIUBÁ sobre o atraso no 
perdendo mercado para outras de trabalhar com reserva de (PT do B) comentou sobre o início da decoração natalina. 
cuja legalidade é duvidosa”, mercado, até porque está Requerimento nº 240/13, de Willian respondeu que antes a 
disse a proposição do vereador prevista no preâmbulo da sua autoria, apresentado em Associação promovia o “Natal 
Jorge. Constituição Federal de 1988 a setembro, no qual solicitava à Iluminado”, mas este ano será 
O Presidente da ACIUBÁ livre iniciativa. Então, segundo Prefeitura informações sobre pedido que cada um faça sua 
iniciou sua participação ele, todas as vezes que as autorização do Poder Público parte e ilumine sua casa e/ou a 
destacando que as feiras que se pessoas que trabalham com para a realização de Feiras fachada de sua loja. 
instalam em Ubá atrapalham feira itinerante ingressam na Itinerantes no Município de A Presidente da Câmara, 
muito o comércio local, justiça com pedido de liminar, Ubá. Segundo o edil, “os vereadora Rosângela Alfenas 
contando já ter solicitado à estas são concedidas, a feira é comerciantes e industriais (PSDB), bem como os demais 
Prefeitura a eliminação deste realizada e não se paga nada por locais se sentem lesados por vereadores, destacaram a 
t i p o  d e  a l v a r á .  “ O s  isso. Uma alternativa a ser isso, pois considerando a importância dos assuntos 
comerciantes de Ubá são analisada é que os comerciantes procedência dos produtos, o discutidos pelos convidados 
geradores de emprego e renda, de Ubá também possam pagamento de impostos para durante a reunião, enalteceram 
não é justo pagar aluguel e participar das feiras que f u n c i o n a m e n t o  e  o  t r a b a l h o  d e  a m b o s ,  
deixar o camelô na porta do eventualmente se instalem no comercialização, os empregos agradeceram suas presenças e 
comércio tirando o emprego município. com carteira assinada gerados se dispuseram a colaborar para 
dos outros”, indignou-se.  Com relação à instalação de pelo comércio formal, enfim, que as insatisfações sejam 
Willian Rosignoli contou da shoppings em Ubá, para Pedro a c a b a  o c o r r e n d o  u m a  sanadas.
intenção dos associados em Raymundo, este é um futuro concor rênc ia  des lea l  e  
“ t r a n s f o r m a r  o  c e n t r o  inev i táve l ,  e  o  idea l  é  injusta”, disse o vereador.
comercial da cidade em um e m p r e s á r i o s  u b a e n s e s  Por fim, Willian Rosignoli 
shopping a céu aberto, porque p a r t i c i p e m  d e s t e  ponderou ser necessário ao 
o comércio nesta região não empreendimento. Ele destacou comérc io  l oca l  busca r  
t e m  s e g u r a n ç a ,  n e m  a participação da Prefeitura no consumidores nas cidades 
e s t a c i o n a m e n t o ,  n e m  projeto do “shopping a céu vizinhas, e para isso tem que 
pavimentação bonita”, disse. aberto”. haver, entre outras coisas, 
Segundo ele, a associação, Quan to  aos  vendedores  f iscalização satisfatória, 
juntamente com o SEBRAE, ambulantes e camelôs, o estacionamento e trânsito 
avançou para o projeto Secretário informou que está organizado. O Presidente da 
“shopping a céu aberto”, que prevista para o final do ano uma ACIUBÁ também pediu que a 
vai revitalizar a Rua São José, força-tarefa com a equipe de Associação seja comunicada 

Questões do comércio local 
são discutidas na Câmar a

Obr as no
Caxangá  

O vereador Oswaldo Peixoto 
(PV), através da Indicação nº 
435/13, de 29/10, solicitou ao 
Prefeito a colocação de 
redutores de velocidade no 
trecho compreendido entre a 
Rua Galdino Teixeira de Abreu 
até a Rua Cel. Júlio Soares, a 
pedido dos moradores. Tal 
solicitação foi apresentada 
também pela Direção da Escola 
Estadual Cesário Alvim, 
localizada naquela região.
Já o Requerimento nº 308/13, 
do vereador Vinícius Samôr (PT 
do B), solicitou a devida 
captação de águas pluviais entre 
as ruas Fioravante Dudra e Cel. 
Júlio Soares, reiterando antigas 
solicitações suas, datadas de 
2010 e 2011. “Há muito tempo 
os moradores sofrem com 
inundações e transtornos”, 
reclamou o edil. As proposições 
f o r a m  a p r o v a d a s  p o r  
unanimidade. 

Ouv idoria  
A Prefeitura enviou ofício à 
Câmara em 29/10 no qual 
responde à solicitação dos 
vereadores Rafael Faeda (PP) e 
Samuel Gazolla (PT) sobre a 
instituição de Ouvidoria Geral 
do Município. De acordo com a 
correspondência, na nova 
estrutura organizacional da 
Prefeitura consta um setor de 
Ouvidoria, sendo que a sua 
criação e instalação está sendo 
analisada e estudada para que 
ocorra de maneira eficaz.
Em setembro, o vereador 
Samuel Gazolla apresentou o 
Requerimento nº 238/13 pelo 
qual solicitou que o Executivo 
envie à Câmara projeto de lei 
que “dispõe sobre a instituição 
da Ouv i dor i a Geral  do 
Município de Ubá e dá outras 
providências”. Como reforço ao 
Requerimento nº 238/13, foi 
apresentado pelos vereadores 
Samuel Gazolla e Rafael Faeda 
(PP), em 23/09, o Requerimento 
nº 248/13. Este solicitou do 
Execut i vo a adesão ao 
Protocolo de Intenções da Rede 
Ouvir/MG – Rede Mineira de 
Ouvidorias Públ icas, para 
viabilizar a criação, instalação e 
o fortalecimento de ouvidorias 
nas Secretarias de Educação e 
de Obras da Pref ei tura 
Municipal de Ubá, além de uma 
Ouvidoria Jovem e melhor 
estruturação da Ouvidoria de 
Saú d e,  j á  ex i s t en t e ,  
pr i nc i pal ment e com a 
disponibilização de um veículo 
para melhor prestação dos 
serviços aos usuários.

23/11 e 24/11  2013 PAGUE MENOS Praça São Januário, 175. Tel.: 3532 9911. MINEIRA Av. Senador Levindo Coelho,450.Santa Alice. Tel.:35312602.

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

30/11 e 01/12  2013 AMÉRICA Pça da Independência,452. Tel.: 3541 3500. VILA CASAL R. Ver.Benedito Augusto Vieira, 394.V.Regina. 3532 9725.

DROGAMINAS Rua Cel.Sebastião Ramos Castro,133. Eldorado.Tel.:3532 2333

07/12 e 08/12  2013 DROGA CENTRO Av. Raul Soares, 167. Tel.: 3531 5547. JANSEN Av.Padre Arnaldo Jansen, 473. Tel.: 3531 4667.

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

14/12 e 15/12  2013 SÃO GERALDO Rua São José, 217. Tel.: 3532 2247. POLO Rua Francisco Teixeira de Abreu, 120. Tel.: 3531 8095

FARMAVIDA Av. Olegário Maciel, 622. Loja B. Tel.:3532 7433.

21/12 e 22/12  2013 FARMACRUZ Rua Peixoto Filho, 175 A. Tel.:3532 1066. DROGALEX Av.Padre Arnaldo Jansen, 105. Tel.:3531 3513.

VITA Av.Cristiano Roças, 34. Tel.: 3532 2444.

25/12/2013  (NATAL) MONTREAL Pça Independência, 430. Tel.: 3532 1880. POLO Rua Francisco Teixeira de Abreu, 120. Tel.: 3531 8095

FARMAVIDA Av. Olegário Maciel, 622. Loja B. Tel.:3532 7433.

28/12 e 29/12  2013 CRISTAL Pça da Independência, 467. Tel.:3531 5755. INDUSTRIAL Av. Olegário Maciel, 796. Tel.: 3531 7444.

SANTA EDWIGES Av.Elpidia da Silva Fagundes,270. Sta Edwiges.Tel.: 3021 3347

01/01/2014  (ANO NOVO) SÃO JANUÁRIO Rua Peixoto Filho, 81 ª Tel.: 3532 4316. FARMANOSSA Av.Padre Arnaldo Jansen, 626. Tel.:3531 5756.

N.S.APARECIDA Rua São José, 04. Tel.: 3532 1201.

04/01 e 05/01  2014 SÃO JANUÁRIO Rua Peixoto Filho, 81 ª Tel.: 3532 4316. FARMANOSSA Av.Padre Arnaldo Jansen, 626. Tel.:3531 5756.

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

Confir a a Escala de Plantão das F armácias de Ubá
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Proposições
Proposições do dia 08/10/13 remeta a esta Casa, por questões de transbordo e transporte para o aterro do Requerimento 299/13, à Presidência gentileza, providências urgentes, visando 

VEREADOR CARLOS RUFATO competência legislativa, Projeto de Lei mesmo em Juiz de Fora e ainda, informar desta Casa, que determine ao setor de a colocação de braços e lâmpadas nos 
Indicação 417/13,  ao Prefe i to ,  que disponha de medidas e requisitos qual o valor anual pago a (ou as) empresas Comunicações, que seja realizada postes já existentes no Córrego Santana 
calçamento no final da Rua José mínimos para a liberação de eventos por estes serviços. notificação escrita para todos os II, e um poste, com iluminação pública, 
Machado, Bairro Palmeiras. públicos e particulares abertos ao público Requerimento 290/13, ao Prefeito, Vereadores, sobre os eventos que próximo a residência do Senhor José 
Requerimento 263/13, ao Prefeito, com mais de cem pessoas. limpeza da Rua Nicolau Papa, Bairro envolvam a Câmara de Ubá, inclusive Augusto, que tem como código em sua 
asfaltamento da Rua Marieta Campos, na Moção de Congratulações e Aplausos Industrial. Reitera Indicação 148/13, do empréstimos de Plenário, sem exceções. conta de luz: 1/713763-1a pedido dos 
parte do morro que liga à Rua Henrique 066/13, a Nova Diretoria da Loja Vereador Rafael Faeda. Requerimento 300/13, à Mesa Diretora moradores.
Parma, no Bairro Santa Bernadete. Maçônica Fraternidade Ubaense, tendo Proposições do dia 21/10/2013 desta Câmara, que sejam divulgados os VEREADOR CÉLIO BOTARO
Reitera parcialmente a Indicação 123/13. como Venerável Mestre o Doutor Antônio VEREADOR CÉLIO BOTARO nomes dos Vereadores que votarem  Indicação 430/13, ao Prefeito, que 
Requerimento 264/13, ao Prefeito, Queiroz. Indicação 424/13, ao Prefeito, solicitando contra ou a favor em matérias que não interceda junto à ENREGISA e à 
asfaltamento da Rua Santiago, entre as V E R E A D O R A R O S Â N G E L A a reabertura de uma estrada que dá acesso sejam aprovadas ou rejeitadas por COPASA, visando a colocação de 
ruas: Ismael de Oliveira e Gustavo Gori. ALFENAS ao Campo do Azulão e que interceda junto unanimidade. extensão de rede de iluminação pública, 
Reitera Indicação 076/13. Requerimento 272/13, ao Prefeito, à ENERGISA, para a colocação de Requerimento 301/13, ao Prefeito, junto à com luminárias em quatro postes, bem 
Requerimento 265/13, ao Prefeito, asfaltamento da Rua Moisés Felipe, extensão de rede elétrica, com iluminação Secretaria Municipal de Obras e Serviços como a colocação de extensão de rede de 
asfaltamento da parte final da Rua Ismael Bairro Bom Pastor. Reitera Indicação pública, no local supracitado. Urbanos, realização de construção de águas para atender os moradores da Rua 
de Oliveira, logo após a escola localizada 083/13. Indicação 425/13, ao Prefeito, solicitando passeios na Rua Francisco Teixeira de Diamante, Bairro Santa Rosa, a pedido 
naquele logradouro. Reitera Indicação Requerimento 279/13, ao Prefeito, o alargamento de uma rua existente na Abreu, Bairro Palmeiras, para proteger os dos moradores.
075/13. cascalhamento e nivelamento da estrada Comunidade do Córrego Santana, nas transeuntes. Indicação 431/13, ao Prefeito, construção 
Requerimento 266/13, ao Prefeito, que dá acesso à propriedade do Senhor proximidades do Mangueira Rural, para Requerimento 302/13, à Presidência de uma pequena praça na comunidade de 
asfaltamento da Rua Antônio Miquelito, Osvaldo de Souza (Nicolau), na que se possa instalar uma linha de ônibus desta Casa, que determine que seja Santo Anastácio, em frente a Igreja 
Bairro Santa Bernadete, atrás da Escola comunidade da Barrinha, na segunda urbano para atender a comunidade. fornecida cópia de qualquer documento Católica, bem como a realização do 
Estadual Maria Luzia Antunes Calçado. entrada à direita após a UFA. Requerimento 285/13, ao Prefeito, l ido em Plenário, ao Vereador, calçamento em volta da mesma, a pedido 
Reitera parcialmente Indicação 123/13. VEREADOR SAMUEL GAZOLLA patrolamento e cascalhamento das independente de o mesmo requerer cópia, dos moradores.
Requerimento 268/13, ao Prefeito, Requerimento 271/13, ao Prefeito, estradas principais e vicinais da Zona quando se tratar de solicitação, Indicação 432/13, ao Prefeito, junto à 
disponibilizar, diariamente, em dois v i a b i l i z a r  u m a l o g í s t i c a  d e  Rural de nossa cidade. reclamação, documento ou qualquer ENERGISA, colocação de luminárias na 
turnos – manhã e noite – duas WANS para descentralização do atendimento da VEREADOR JORGE GERVÁSIO matéria relacionada ao mesmo. Rua Gorasil de Castro Brandão, em frente 
o transporte de pacientes que fazem Farmácia Municipal, através dos Requerimento 296/13, ao Prefeito, Requerimento 304/13, ao Prefeito e ao ao nº 231, na Cibraci, a pedido dos 
tratamento de câncer nas cidades de Juiz programas “Farmácia de Minas” e promova a construção e/ou a reparação de Secretário Municipal de Obras e Serviços moradores.
de Fora e Muriaé. “Farmácia Popular do Brasil” para outros passeios em locais onde haja necessidade Urbanos, que determine o início dos Indicação 433/13, ao Prefeito, junto à 
Requerimento 273/13, ao Prefeito, pontos da cidade e assim melhor atender na cidade, como contrapartida pela alta trabalhos referentes à construção de redes ENERGISA, deslocamento de um poste 
limpeza das margens do córrego do ao usuário. arrecadação municipal posterior à para captação de águas pluviais, no localizado na Rua Francisco Xavier 
Bairro Santa Bernadete. Reitera VEREADOR VINÍCIUS SAMÔR política de execuções fiscais recém- intuito de promover a retenção no fluxo Gomes, em frente a garagem de nº 50, a 
Indicação 062/13. Requerimento 280/13, ao Prefeito, realizadas. de águas que promove o transbordamento pedido do morador local.
Requerimento 274/13, ao Prefeito, extrema urgência na solução da Requerimento 298/13, ao Presidente da do córrego que atravessa os bairros: São VEREADOR JORGE GERVÁSIO
colocação de aparelhos de ginástica na canalização do córrego que corta a Rua ACIUBA e chefe do Setor de Fiscalização Domingos e Eldorado. Requerimento 312/13, ao Prefeito, que 
Escola Estadual Carlos Peixoto Filho – Antônio Adriano de Melo, entre os do Município, convidando-os a VEREADOR SAMUEL GAZOLLA remeta a esta Casa de Leis, as razões pelas 
Polivalente. Reitera pedido de minha bairros: Centro e Eldorado, a fim de comparecerem em Reunião Ordinária a Indicação 429/13, ao Prefeito, junto às qua is  fo ram desmanchados  os  
autoria. atender uma antiga reivindicação dos ser agendada em conjunto com a Direção suas Secretarias, para unirem esforços na instrumentos de laser de pessoas idosas 
Requerimento 278/13, ao Prefeito, moradores daquela localidade. desta Casa, para deliberar sobre o criação da “Casa de Conselhos” e assim no final do calçadão da Rua São José.
urgente reparação do muro que desabou Requerimento 281/13, ao Prefeito, segmento do comércio desta cidade. adotá-los de mais estrutura, organização e Representação 051/13, ao Diretor da 
no beco localizado nos fundos da Rua limpeza da terra que se encontra sobre a VEREADOR JOSÉ ALVES funcionalidade e sugerindo ainda, a Fundação Hospitalar do Estado de Minas 
Francisco Xavier Gomes, nº 60, ao lado pista de skate, devido às obras de Indicação 426/13, ao Prefeito, solicitando realização de um Fórum de Participação Gerais – FHEMIG, instalada na Colônia 
da escadaria do Bairro Primavera. Reitera desaterro nas proximidades do local, o asfaltamento da Rua José Lemos Popular, objetivando buscar alternativas e Padre Damião, para que remeta a esta 
Indicação 065/13. como também reitera pedido sobre a Duarte, Bairro Oséas Maranhão. subsídios que auxiliem a administração Casa de Leis, as razões pelas quais os 
Moção de Congratulações e Aplausos colocação de lixeiras, bancos, bebedouro Indicação 427/13, ao Prefeito, solicitando na execução orçamentária e na pacientes de Ubá não podem mais 
068/13, ao Engenheiro Sebastião e instalação de um banheiro. o calçamento da Avenida Viçosa, Bairro implementação de políticas pública para consultar nas instalações do referido 
Horário, pelos relevantes serviços Proposições do dia 14/10/2013: Rosa de Toledo, e ainda, limpeza em todo toda sociedade. órgão.
prestados em nossa cidade. VEREADOR CARLOS RUFATO o bairro e que interceda junto aos Requerimento 295/13, ao Prefeito, VEREADOR OSWALDO PEIXOTO 
VEREADOR PASTOR DARCI Ind icação 421/13,  ao Prefe i to ,  Correios, visando a instalação deste atendimento às diligências de construção Indicação 434/13, ao Prefeito, estudos 
Moção de Congratulações e Aplausos cascalhamento do Córrego dos Pinheiros, serviço naquela localidade. de duas creches, uma no Bairro São técnicos, para a criação de cargos de 
067/13, ao Pastor Célio Teixeira Jorge, no Distrito de Ubari. Requerimento 291/13, ao Prefeito, Domingos e a outra no Bairro São João, Administradores Distritais junto aos 
Presidente do Campo das Assembleias de Indicação 422/13, ao Prefeito, colocação estudos, visando encaminhar a esta Casa, através do Programa Pro infância, Distritos de Ubari, Miragaia e Diamante, 
Deus em Todos os Santos/RJ, que de placa de sinalização de Carga e para tramitação e votação, de um Projeto reforçando a necessidade de construção para que possam gerenciar e atender as 
autorizou Ubá a contar com uma sede Descarga para a Rua Nossa Senhora d lei que “Institui o Prêmio de dessas creches através do processo de demandas de serviços dessas localidades.
própria, sendo hoje o Presidente de Honra Aparecida, ao lado da Padaria Industrial. Produtividade destinada aos servidores metodologias inovadoras, desenvolvida Indicação 435/13, ao Prefeito, colocação 
da mesma. Requerimento 287/13, ao Prefeito, públicos municipal integrantes das pelo Ministério da Educação. de redutores de velocidade no trecho 
VEREADOR JORGE GERVÁSIO asfaltamento da Rua Porto Rico, Bairro Equipes de Atenção Primária à Saúde”. Proposições do dia 29/10/2013: compreendido entre a Rua Galdino 
Requerimento 269/13, ao Prefeito, junto Santa Bernadete. Reitera Indicação VEREADOR JOSÉ ROBERTO VEREADOR CARLOS RUFATO Teixeira de Abreu, descida de quem vem 
ao Deputado Federal Lincoln Portela, 070/13. Indicação 428/13, ao Prefeito, solicitando Requerimento 286/13, ao Chefe do do Mangueira, até a Rua Coronel Júlio 
viabilizando a liberação de recursos na VEREADOR JOSÉ ALVES o asfaltamento da Rua Marechal Floriano Depar tamento  de Operação de Soares, a pedido dos moradores.
ordem de R$ 160.000,00 (cento e sessenta  Indicação 418/13, ao Prefeito, colocação Peixoto Filho. Distribuição Oeste da ENERGISA, troca VEREADOR RAFAEL FAEDA
mil reais), destinados às reformas e de tampa no bueiro da Rua Álvaro Requerimento 292/13, ao Prefeito, das lâmpadas das ruas: Mauri Martins de Requerimento 305/13, ao Prefeito, 
melhorias da Creche LUPAM, Bairro Bigonha, na COHAB. reiterando-lhe pedidos parcialmente Ol iveira e Ismael de Ol iveira,  estudos técnico, visando a instalação de 
Ponte Preta. Indicação 419/13, ao Prefeito, limpeza contidos nas proposições dos Vereadores: especialmente em frente ao nº 43; como banheiros químicos junto à Academia ao 
Requerimento 282/13, ao Prefeito, envio geral de um terreno baldio localizado na Célio Botaro, José Alves Germano, também da Rua Santa Catarina, em frente Ar Livre situada na Praça Francisco 
a esta Casa, do trabalho recém-concluído Rua B, Bairro São Domingos, em frente Carlos da Silva Rufato, Jorge Custódio a residência do Senhor José do Parma, Bairro Industrial.
sobre o projeto de revisão e alterações no ao nº 117. Gervásio e Oswaldo Peixoto Guimarães, Abacatinho, Bairro Santa Bernadete e em Moção de Congratulações e Aplausos 
Estatuto dos Servidores Públicos do VEREADOR OSWALDO PEIXOTO ou seja, a realização do asfaltamento em todas as ruas depois do Hospital Núcleo 071/13, à Rádio Ubaense, que acompanha 
Município de Ubá. Reitera Requerimento Moção de Pesar 06/13, pelo falecimento todas as ruas do Bairro Schiavon. do Câncer, com lâmpadas mais com assiduidade os trabalhos desta Casa 
244/13. da Senhora Abgail Duarte Sá Corrêa. Requerimento 293/13, ao Prefeito, reforçadas (vapor de mercúrio), e ainda, de Leis.
Requerimento 283/13, à Gerente da Caixa VEREADOR RAFAEL FAEDA informações sobre a atual situação das em todos os locais necessários no citado Moção de Congratulações e Aplausos 
Econômica Federal, Senhora Rita de Indicação 420/13, ao Prefeito, construção quadras que foram construídas pelo Poder bairro, a pedido dos moradores. 072/13, ao Grupo Um de Comunicação, 
Cássia Andrade Correa, informar sobre o de um bueiro, para captar águas pluviais, Público ou que foram iniciadas por este Requerimento 297/13, ao Secretário que acompanha com assiduidade os 
repasse de R$ 550.200,00 (quinhentos e em frente à Lanchonete Jardim Lanches, Governo, nos bairros: Olaria, São Judas Municipal de Saúde, promover o retorno trabalhos desta Casa de Leis.
cinquenta mil e duzentos reais) localizada na Praça São Januário. Tadeu, Vila Casal e São Domingos: 1) do funcionamento do Posto de Saúde do VEREADOR SAMUEL GAZOLLA
provenientes do Ministério do Turismo, Moção de Congratulações e Aplausos Quanto que gastou em cada uma; 2) De Bairro Santa Bernadete, que está com a Requerimento 30613, ao Prefeito, para 
como destinatário o Município de Ubá, 069/13, pelo transcurso do Dia do onde veio o recurso; 3) Quem ou qual reforma praticamente parada; informar, atendimento ao edital de chamada pública 
para realizar diversas obras no Distrito de Professor, que se comemora no dia 15 de entidade está como responsável; 4) Quais por gentileza, a previsão do retorno do 0 2 / 2 0 1 3 ,  p a r a  i m p l a n t aç ã o  e  
Ubari. outubro. atividades estão sendo realizadas nessas atendimento, e ainda, implantar no local desenvolvimento de núcleos de esporte 
VEREADOR JOSÉ ALVES VEREADOR SAMUEL GAZOLLA quadras. uma clínica de fisioterapia e um gabinete recreativo e de lazer nos municípios do 
Requerimento 270/13, ao Prefeito, Requerimento 288/13, ao Prefeito, o Requerimento 294/13, ao Prefeito, dentário, a pedido dos moradores. Programa Vida Saudável.
asfaltamento da Rua Cândido Martins de envio a esta Casa, do Ante Projeto que reiterando-lhe pedido contido na Requerimento 310/13, ao Chefe do Requerimento 307/13, ao Prefeito, 
Oliveira Neto, Bairro Santa Bernadete. institui o “Programa Municipal de Indicação 141A, de autoria do Vereador Departamento  de Operação de atendimento ao edital de chamada pública 
Reitera pedido do Vereador Carlos Pagamento por Serviços Ambientais – Carlos da Silva Rufato, solicitando a Distribuição Oeste da ENERGISA, que 01 / 2 0 1 3 ,  p a r a  i m p l a n t a ç ã o  e  
Rufato. Produtor de Água” no Município, realização do calçamento da Rua determine ao setor competente, por desenvolvimento de núcleos de esporte 
VEREADOR MAURÍCIO VALADÃO destinado aos proprietários rurais Francisco André de Araújo, sentido gentileza, providências urgentes, visando recreativo e de lazer nos municípios do 
Requerimento 275/13, ao Prefeito, localizados na bacia do Rio Ubá, que Triângulo – Vila Casal. a colocação de reforço de rede no Bairro Programa Esporte e Lazer da Cidade – 
solicitando a presença nesta Casa, do adotarem medidas de proteção ambiental, Moção de Congratulações e Aplausos Residencial  Paul ino Fernandes,  PELC.
Senhor Aldeir Ferraz, responsável pela conforme legislação vigente. 070/13, à Professora Elianne Soares especialmente para a Avenida Azaleia, VEREADOR VINÍCIUS SAMÔR
Defesa Civil Municipal, para prestar VEREADOR VINÍCIUS SAMÔR Pimentel Soldati, Diretora do Centro de onde está acontecendo muita queda de Requerimento 308/13, ao Prefeito, 
informações relacionadas ao seu setor. Indicação 423/13, ao Prefeito, colocação Educação Continuada, pelo brilhante ene rg ia ,  que imando  apa re lhos  reiterando solicitações feitas em 2010 e 
Requerimento 276/13, ao Prefeito, de refletores de luz entre a Praça João serviço prestado. domésticos, proporcionando grande 2011, sobre a captação de água entre as 
solicitando a presença nesta Casa, dos Cavaliere e a Rua Comendador Antônio VEREADOR MAURÍCIO VALADÃO transtornos e prejuízos aos moradores do ruas: Fioravante Druda e Cel.Júlio Soares 
responsáveis pelo Setor de Vigilância Gomes, sentido Mercado Palma. Requerimento 303/13, envio deste residencial. (conforme mapa).
Sanitária, para prestarem informações Requerimento 289/13, ao Prefeito, cópia documento ao IBAM, relacionado ao Art. Requerimento 311/13, ao Chefe do Requerimento 309/13, ao Prefeito, 
sobre suas atividades. do (ou dos) contratos vigentes com a (ou 145 do Regimento Interno da Câmara de Depar tamento  de Operação de informações a respeito da adesão do 
VEREADOR RAFAEL FAEDA as) empresas que prestam serviço de Ubá, para parecer. Distribuição Oeste da Energisa, que município ao Programa Estação 
Requerimento 277/13, ao Prefeito, que coleta de lixo na cidade e fazem o VEREADOR RAFAEL FAEDA determine ao setor competente, por Juventude do Governo Federal.
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Atas
RESUMO DA ATA Nº 46 DA SESSÃO despesas com a organização, preparação e de Saúde e dá outras providências”. Rosângela Maria Alfenas de Andrade, na Leitura do Protocolo. Passa-se para a Leitura 
O R D I N Á R I A  D A  C Â M A R A  realização do Festival Mundial das Artes pela Colocado em votação é aprovado por Vice-Presidência, o Vereador Vinícius de Pareceres. À Leitura de Proposições dos 
MUNICIPAL DE UBÁ,  realizada em Paz”. A matéria encontra-se com vista unanimidade (10 votos). 7) Projeto de Lei Samôr de Lacerda, e na Secretaria, o Senhores Vereadores. A Ordem do Dia: 
16/09/13, tendo na Presidência a Vereadora concedida ao Vereador Oswaldo Peixoto 047/13, que “Autoriza o Poder Executivo a Vereador Carlos da Silva Rufato. Às Discussão e Votação Final das seguintes 
Rosângela Maria Alfenas de Andrade, na Guimarães, que a libera para votação. O conceder auxílio financeiro à Associação dezenove horas a Presidente faz a abertura matérias: Projetos de Lei 042, 043,044, 045, 
Vice-Presidência, o Vereador Vinícius Vereador Samuel Gazolla solicita que a Municipal de Assistência e Recuperação dos trabalhos. A seguir o Secretário faz a 049, 046/13, colocados em votação 
Samôr de Lacerda, e na Secretaria, o matéria seja sobrestada até a próxima dos Condenados – AMAR, e contém outras chamada nominal dos Vereadores, eng lobadamente  e  aprovados por  
Vereador Carlos da Silva Rufato. Às reunião, para que todos os Vereadores possam disposições”. Colocado em votação é constatando a presença de todos. Após, unanimidade de votos (10 votos). Primeira 
dezenove horas a Presidente faz a abertura ter acesso à prestação de contas da Sociedade aprovado por unanimidade (10 votos). 8) discussão e votação da Ata nº 48, da Reunião discussão e votação das seguintes matérias: 
dos trabalhos. A seguir o Secretário faz a Musical e Cultura 22 de Maio e caso a matéria Projeto de Lei Complementar nº 010/13, Ordinária do dia 30/09/13 e da 49, da 1) Projeto de Lei 037/13, que “Autoriza o 
chamada nominal dos Vereadores, seja votada na próxima reunião ordinária, que que “Dá nova redação aos Parágrafos 2º e 3º Reunião Extraordinária, sendo aprovadas Município de Ubá a transferir novos recursos 
constatando a presença de todos. Após, seja realizada no mesmo dia uma Reunião do Art. 32 da Lei Complementar nº por unanimidade (10 votos). Passa-se a financeiros à Sociedade Musical e Cultura 22 
discussão e votação da Ata nº 44, da Extraordinária para concluir a votação. 3) 106/2009”. Colocado em votação o projeto Leitura do Protocolo. À leitura de Pareceres de Maio, neste exercício, para a realização de 
Reunião Ordinária do dia 09/09/13; Projeto de Decreto Legislativo nº 03/13, que é aprovado por unanimidade dos presentes e, após, a Leitura de Proposições dos despesas com a organização, preparação e 
colocada em votação é aprovada por “Aprova as Contas do Município de Ubá, (09 votos). Passa-se a discussão e votação Senhores Vereadores. Passa-se a Ordem do realização do Festival Mundial das Artes pela 
unanimidade (10 votos) e da Ata nº 45, da referente o exercício de 2011”; colocado em das proposições dos Senhores Vereadores. Dia: Primeira Discussão e votação das Paz”. A matéria encontra-se com vista ao 
Reunião Extraordinária, do dia 09/09/13, votação é aprovado por unanimidade (11 São separadas para discussão AA seguintes matérias: 1) Projeto de Lei Vereador Jorge Gervásio, que solicita 
que é também aprovada por unanimidade votos).  4) Projeto de Lei Complementar nº proposições: Representação 050/13, do Complementar 09/13, que “Concede esclarecimentos sobre a matéria ao 
(10 votos). Passa-se à Leitura do Protocolo.  081/13, que “Altera a redação do item 2 do Ve r e a d o r  J o rg e  G e r v á s i o  e  o s  isenção do Imposto Sobre Serviços de convidado desta noite, Senhor João Carlos 
À Leitura de Pareceres. À Leitura das inciso VII do Anexo II da Lei Complementar Requerimentos: 249/13, do Vereador Qualquer Natureza – ISSQN – para o Mendes. A pedido do Vereador Jorge, a 
Proposições dos Senhores Vereadores. E, à Municipal 030, de 11 de julho de 1995”. A Maurício Valadão e o 257/13, do Vereador Serviço de Transporte de Natureza Presidente suspende a reunião por cinco 
Ordem do Dia: Primeira discussão e matéria encontra-se sobrestada e já tramita Rafael Faêda. As demais proposições são Municipal”. A matéria encontra-se com vista minutos. É apresentada uma Emenda, de 
votação das seguintes matérias: 1) Projeto nesta Casa há 42 dias, portanto, sendo colocadas em votação englobada e ao Vereador Samuel Gazolla Lima, e reitera autoria dos Vereadores: Vinícius Samôr, 
de Lei Complementar nº 09/13, que necessária sua discussão. O Vereador Jorge aprovadas por unanimidade (10 votos). O que o objetivo da isenção é o adiamento do Jorge Gervásio, Maurício Valadão, Oswaldo 
“Concede isenção do Imposto Sobre Gervásio pede vista da matéria. Passa-se à Vereador Carlos Rufato pede para aumento da passagem, e o devolve ao Guimarães e Rafael Faêda, ao Projeto, 
Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN – Discussão e Votação das Proposições dos transformar a proposição 262/13, do Plenário para votação. Após discussão a alterando-o de R$ 50.000,00 (cinquenta mil 
para o Serviço de Transporte de Natureza Senhores Vereadores: São separadas as Vereador Darci Pires, em Requerimento, Presidente coloca o Projeto em votação que reais) para R$ 30.000,00 (trinta mil reais), 
Municipal”. O Vereador Maurício Valadão seguintes proposições para discussão: Moção pois reitera parcialmente sua Indicação é rejeitado por seis (06) votos contra, dos que colocada em votação há empate de 05 
solicita melhores esclarecimentos da de Aplausos 062 e 063/13, ambas do Vereador 154/13. Com a palavra o Vereador Jorge Senhores Vereadores: Vinícius Samôr, (cinco) votos a favor, dos Senhores 
matéria, por parte do Poder Executivo, e Célio Botaro e o Requerimento 246/13, do Gervás io  que  comen ta  sob re  a  Rafael Faêda, Oswaldo Guimarães, Jorge Vereadores: Vinícius Samôr, Jorge Gervásio, 
pede vista do Projeto. 2) Projeto de Lei nº Vereador Rafael Faêda. As demais são Representação 050/13. A Presidente coloca Gervásio, Maurício Valadão e José Roberto Maurício Valadão, Oswaldo Guimarães e 
037/13, que “Autoriza o Município de Ubá colocadas em votação englobada e aprovadas essa proposição em votação, é aprovado por Filgueiras e quatro (04) a favor, dos Rafael Faêda e 05 (cinco) contrários, dos 
a transferir novos recursos financeiros à por unanimidade (10 votos); colocado em unanimidade. O Vereador Carlos Rufato Senhores Vereadores: Carlos Rufato, Célio Senhores Vereadores: José Roberto 
Sociedade Musical e Cultura 22 de Maio, votação, é aprovado por unanimidade (10 comenta o Requerimento 260/13 e pede Botaro, José Alves Germano e Samuel Filgueiras, Carlos Rufato, Samuel Gazolla, 
neste exercício, para a realização de votos). O Vereador Maurício Valadão para convidar também o Senhor Pietro. Gazolla. 2) Projeto de Lei 037/13, que Célio Botaro e José Alves Germano, a 
despesas com a organização, preparação e comenta as Moções de Aplausos 062 e 063/13 Após discussão o Vereador Jorge Gervásio “Autoriza o Município de Ubá a transferir Senhora Presidente desempata. A emenda é 
realização do Festival Mundial das Artes e se abstém de votar. A Presidente coloca em retira o Requerimento 260/13. O Vereador novos recursos financeiros à Sociedade rejeitada por seis (06) votos contra e 05 
pela Paz”. A presente matéria encontra-se votação as proposições 062 e 063 e são Oswaldo Guimarães parabeniza o Vereador Musical e Cultura 22 de maio, neste (cinco) a favor. O Projeto é colocado em 
com vista concedida ao Vereador Rafael aprovadas por 09 votos e uma abstenção. Maurício Valadão pelo Requerimento exercício, para a realização de despesas com votação, o Vereador José Roberto se abstém, 
Faêda, que a libera para votação, Palavra Livre. Agradecendo a presença de 249/13 e pede para o Vereador abranger a a organização, preparação do Festival sendo advertido pela Presidência que não há 
acrescentando que a prestação de contas todos a Senhora Presidente encerra a Sessão cidade toda no eu se refere à “Lei do Mundial das Artes pela Paz”. A matéria poderá se abaster nesta matéria. O Projeto 
enviada sobre o Projeto não esclareceu às vinte horas e cinquenta e quatro minutos. Silêncio”. O Vereador Oswaldo Guimarães encontra-se com vista ao Vereador Darci 037/13 é colocado em votação e rejeitado por 
todas as suas dúvidas e pede que a RESUMO DA ATA Nº 48 DA SESSÃO comenta o Requerimento 257/13 do Pires da Silva, que o devolve ao Plenário. O 05 (cinco) votos contra, dos Senhores 
Prefeitura envie dados esclarecedores a O R D I N Á R I A  D A  C Â M A R A  Vereador Rafael Faêda, sobre as caçambas, Vereador Jorge Gervásio pelo vista ao Vereadores: Vinícius Samôr, Jorge Gervásio, 
respeito do que foi feito com os R$ MUNICIPAL DE UBÁ,  realizada em que as exigências da Lei existente não estão Projeto. 3) Projeto de Lei Complementar Maurício Valadão, Oswaldo Guimarães e 
100.000,00 liberados anteriormente, para 30/09/13, tendo na Presidência a Vereadora sendo cumpridas. A Presidente coloca o 08/13, que “Altera a redação do item 2 do Rafael Faêda, quatro (04) votos a favor, dos 
que possa analisar a real necessidade de Rosângela Maria Alfenas de Andrade, na Requerimento 257/13, em votação e é inciso VII do Anexo II da Lei Complementar Senhores Vereadores: Célio Botaro, Carlos 
autorizar a transferência de novos recursos. Vice-Presidência, o Vereador Vinícius Samôr aprovado por unanimidade. Agradecendo a Municipal 030, de 11 de julho de 1995”. A Rufato, José Alves Germano e Samuel 
O Vereador Oswaldo Guimarães pede vista de Lacerda, e na Secretaria, o Vereador Carlos presença de todos a Presidente encerra a matéria encontra-se com vista ao Vereador Gazolla e uma abstenção. 2) Projeto de Lei 
ao Projeto. Passa-se à discussão e votação da Silva Rufato. Às dezenove horas a sessão às vinte e uma horas e cinquenta e Samuel Gazolla Lima, devolvendo-o ao Complementar 11/13, que “Institui o 
das proposições dos Senhores Vereadores: Presidente faz a abertura dos trabalhos. A dois minutos. Plenário para votação, após explicações e Programa Municipal de Recuperação Fiscal 
O Vereador Samuel Gazola pede reiterar seguir o Secretário faz a chamada nominal RESUMO DA ATA Nº 49 DA SESSÃO discussões sobre a matéria. A Presidente de Ubá – REFIS/Ubá 2013, e dá outras 
solicitação do Edil Vinícius Samôr que se dos Vereadores, constatando a presença de EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA coloca o Projeto em votação e é rejeitado por providências”. O Vereador José Roberto 
refere Edital do SENAD. São Separadas as todos. Após, discussão e votação da Ata nº 47, MUNICIPAL DE UBÁ, realizada em 06 (seis) votos contra, dos Senhores solicita consulta a Presidente e ao Assessor 
seguintes proposições para discussão: da Reunião Ordinária do dia 23/09/13, sendo 09/09/13, tendo na Presidência a Vereadora Vereadores: Vinícius Samôr, José Roberto Jurídico da Casa sobre a votação do Projeto 
Moções: de Congratulações e Aplausos nº aprovada por unanimidade (10 votos). Passa- Rosângela Maria Alfenas de Andrade, na Filgueiras, Rafael Faêda, Oswaldo 037/13. Ambos confirmam que o Vereador 
059/13, do Vereador Jorge Gervásio; nº se a Leitura do Protocolo. À leitura de Vice-Presidência, o Vereador Vinícius Guimarães, Maurício Valadão e Jorge não pode se abster da matéria, conforme Art. 
060/13, do Vereador Rafael Faêda e de nº Pareceres e, após, a Leitura de Proposições Samôr de Lacerda, e na Secretaria, o Gervásio, contra e 04 (quatro) a favor, dos 145 do Regimento Interno desta Casa. A 
058/13, do Vereador Carlos Rufato. As dos Senhores Vereadores. Passa-se a Ordem Vereador Carlos da Silva Rufato. Às vinte e Senhores Vereadores: Carlos Rufato, Célio Presidente coloca novamente o Projeto 
demais proposições sofrem votação do Dia: Discussão e votação das seguintes uma horas e cinquenta e dois minutos a Botaro, José Alves Germano e Samuel 037/13 em votação, há um empate de 05 
eng lobada e  são aprovadas por  matérias: 1) Projeto de Lei Complementar nº Presidente faz a abertura dos trabalhos. A Gazolla Lima. 3) Os Projetos de Lei 042/13, (cinco) votos a favor e 05 (cinco) contra e a 
unanimidade (10 votos). A Presidente 09/13, que “Concede isenção do Imposto seguir o Secretário faz a chamada nominal 048/13, 043/13, 044/13, 045/13, 049/13 e presidente desempata a favor. O Projeto 
coloca as Moções em votação, sendo Sobre Serviços de Qualquer Natureza – dos Vereadores, constatando a presença de 046/13, são colocados em votação 037/13 é aprovado por seis (06) votos a favor, 
aprovadas por unanimidade (10 votos). São ISSQN – para o Serviço de Transporte de todos. Passa-se a Ordem do Dia: Discussão englobada e aprovados por unanimidade. dos Senhores Vereadores: Rosângela 
nomeados como titular e suplente do Natureza Municipal”. A matéria encontra-se e Votação Final das seguintes matérias: 1) Passa-se à Discussão e Votação das Alfenas, Carlos Rufato, José Roberto 
Conselho Municipal de Desenvolvimento com vista ao Vereador Jorge Gervásio, que a Projeto de Lei 039/13, que “Autoriza a Proposições dos Senhores Vereadores: são Filgueiras, Samuel Gazolla Lima, Célio 
Social de Ubá, os Vereadores: Samuel libera para votação. O Vereador Samuel abertura de Crédito Especial no valor de R$ separadas para discussão as proposições: Botaro e José Alves Germano e cinco (05) 
Gazolla Lima e José Alves Germano, Gazolla pede vista ao Projeto. 2) Projeto de 23.420,00 (vinte e três mil, quatrocentos e 282/13 e 277/13. O Vereador Carlos Rufato contra, dos Senhores Vereadores: Rafael 
respec t i vamen te .  Pa lav ra  l i v re .  Lei 037/13 que “Autoriza o Município de vinte reais) junto ao Orçamento Municipal pede para alterar no Requerimento 268/13, Faêda, Oswaldo Guimarães, Maurício 
Agradecendo a presença de todos a Senhora Ubá a transferir novos recursos financeiros à de 2013, para realização de despesas de sua autoria, que o transporte seja num Valadão, Jorge Gervásio e Vinícius Samôr. 
Presidente encerra a sessão às vinte horas e Sociedade Musical e Cultura 22 de Maio, correntes no âmbito de Saúde e dá outras carro grande. As demais proposições são Passa-se à Discussão e Votação das 
cinquenta e sete minutos. neste exercício, para a realização de despesas providências”, colocado em votação é colocadas em votação englobada e Proposições dos Senhores Vereadores, que 
RESUMO DA ATA Nº 47 DA SESSÃO com a organização, preparação e realização aprovado por unanimidade (10 votos). 2) aprovadas por unanimidade. A Senhora são colocadas em votação englobadas e 
O R D I N Á R I A  D A  C Â M A R A  do Festival Mundial das Artes pela Paz”. A Projeto de Lei 040/13, que “Autoriza a Presidente pede licença ao Plenário para aprovadas por unanimidade. Palavra Livre. 
MUNICIPAL DE UBÁ, realizada em matéria encontra-se sobrestada. Com a abertura de crédito especial no valor de R$ continuar a Reunião, visto o tempo Agradecendo a presença de todos a Senhora 
23/09/13, tendo na Presidência a Vereadora palavra o Vereador Rafael que, após analisar 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) junto regimental ter acabado. A Presidente coloca Presidente encerra a Sessão às vinte e uma 
Rosângela Maria Alfenas de Andrade, na as planilhas da Sociedade, solicita aos ao orçamento municipal de 2013, para o Requerimento 282/13 em votação e é horas e vinte e sete minutos.
Vice-Presidência, o Vereador Vinícius vereadores que forem votar a favor da realização de despesas correntes no âmbito aprovado por unanimidade dos presentes. A RESUMO DA ATA Nº 52 DA SESSÃO 
Samôr de Lacerda, e na Secretaria, o matéria, para lerem a planilha antes. O da Secretaria Municipal de Saúde, e dá Presidente coloca o Requerimento 277/13 EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA 
Vereador Carlos da Silva Rufato. Às Vereador Darci Pires pede vista ao Projeto. 3) outras providências”, colocado em votação em votação e é aprovado por unanimidade. A MUNICIPAL DE UBÁ , realizada em 
dezenove horas a Presidente faz a abertura Projeto de Lei Complementar 08/13 que é aprovado por unanimidade (10 votos). 3) Presidente, com a concordância do Plenário, 14/10/13, tendo na Presidência a Vereadora 
dos trabalhos. A seguir o Secretário faz a “Altera a redação do item 2 do inciso VII do Projeto de Lei 041/13, que “Autoriza a marca uma reunião extraordinária e informa Rosângela Maria Alfenas de Andrade, na 
chamada nominal dos Vereadores, Anexo II da Lei Complementar Municipal abertura de Crédito Especial no valor de R$ que hoje não terá a palavra pela ordem, Vice-Presidência, o Vereador Vinícius Samôr 
constatando a presença de todos. Após, 030, de 11 de julho de 1995”. A presente 48.000,00 (quarenta e oito mil reais) junto passando a palavra ao Vereador Vinícius de Lacerda, e na Secretaria, o Vereador Carlos 
discussão e votação da Ata nº 46, da matéria encontra-se com vista ao Vereador ao orçamento municipal de 2013, para Samôr, que faz a leitura de uma Carta de da Silva Rufato. Às vinte e uma horas e 
Reunião Ordinária do dia 23/09/2013;  Jorge Gervásio, que libera a matéria. O realização de despesas correntes no âmbito Manifesto de Desfiliação, comunicando sua cinquenta e dois minutos, a Presidente faz a 
colocada em votação em aprovada por Vereador Samuel pede vista do Projeto. 4) da Secretaria Municipal de Saúde e dá desfiliação, juntamente com outros 71 abertura dos trabalhos. A seguir o Secretário 
unanimidade. Passa-se para a Leitura do Projeto de Lei 039/13, que “Autoriza a outras providências”, colocado em votação filiados ao Partido dos Trabalhadores de faz a chamada nominal dos Vereadores, 
Protocolo. Passa-se para a Leitura de abertura de crédito especial no valor R$ é aprovado por unanimidade (10 votos). 4) Ubá, que resolveram fundar em Ubá o PT do constatando a presença de todos. Passa-se a 
Pareceres. À Leitura das Proposições dos 23.420,00 (vinte e três mil, quatrocentos e Projeto de Lei 047/13, que “Autoriza o B – Partido Trabalhista do Brasil, e criar o Ordem do Dia: Discussão e Votação Final das 
Senhores Vereadores. Passa-se a Ordem do vinte reais) junto ao orçamento municipal de Poder Executivo a conceder Auxílio “Movimento Rompimento e Indignação”. seguintes matérias: 1) Projeto de Lei 037/13, 
Dia: Primeira discussão e votação das 2013, para realização de despesas correntes Financeiro à Associação Municipal de Agradecendo a presença de todos a Senhora que “Autoriza o Município de Ubá a 
seguintes matérias: 1) Projeto de Lei no âmbito da Saúde e dá outras Ass is tênc ia  e  Recuperação  dos  Presidente encerra a sessão às vinte e uma transferir novos recursos financeiros à 
Complementar 09/13, que “Concede providências”. Colocado em votação, é Condenados – AMAR, e contém outras horas e quarenta e oito minutos. Sociedade Musical e Cultura 22 de Maio, 
isenção do Imposto Sobre Serviços de aprovado por unanimidade (10 votos). 5) disposições”, colocado em votação é RESUMO DA ATA Nº 51 DA SESSÃO neste exercício, parra realização de despesas 
Qualquer Natureza – ISSQN – para o Projeto de Lei 040/13, que “Autoriza a aprovado por unanimidade (10 votos). 5) O R D I N Á R I A  D A  C Â M A R A  com a organização, preparação e realização 
Serviço de Transporte de Natureza abertura de crédito especial no valor de R$ Projeto de Lei Complementar 010/13, que MUNICIPAL DE UBÁ,  realizada em do Festival Mundial das Artes Pela Paz”. 
Municipal”. A matéria encontra-se com 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) junto “Dá nova redação aos Parágrafos 2º e 3º do 14/10/13, tendo na Presidência a Vereadora Colocado em votação é aprovado por seis 
vista concedida ao Vereador Maurício ao orçamento municipal de 2013, para Art. 32 da Lei Complementar 106/2009”, Rosângela Maria Alfenas de Andrade, na (06) votos a favor, dos Senhores Vereadores: 
Valadão. Após suas ponderações sobre a realização de despesas correntes  no âmbito colocado em votação é aprovado por Vice-Presidência, o Vereador Vinícius Carlos Rufato, Rosângela Alfenas, José 
matéria, o Vereador pede aos demais Edis da Secretaria Municipal de Saúde e dá outras unanimidade dos presentes (09 votos). Samôr de Lacerda, e na Secretaria, o Roberto Filgueiras, Samuel Gazolla, Célio 
que analisem com cuidado esse Projeto. O providências”. Coloco em votação, é Agradecendo a presença de todos a Senhora Vereador Carlos da Silva Rufato. Às Botaro e José Alves Germano e cinco (05) 
Vereador Jorge Gervásio pede vista da aprovado por unanimidade. 6) Projeto de Lei Presidente encerra a Sessão às vinte e uma dezenove horas a Presidente faz a abertura votos contrários, dos Senhores Vereadores: 
matéria em discussão. 2) Projeto de Lei nº 041/13 que “Autoriza a abertura de crédito horas e cinquenta e cinco minutos. dos trabalhos. A seguir o Secretário faz a Rafael Faêda, Oswaldo Peixoto Guimarães, 
037/13, que “Autoriza o Município de Ubá especial no valor de R$ 48.000,00 (quarenta e RESUMO DA ATA Nº 50 DA SESSÃO chamada nominal dos Vereadores, Vinícius Samôr, Maurício Valadão e Jorge 
a transferir novos recursos financeiros à oito mil reais) junto ao orçamento municipal O R D I N Á R I A  D A  C Â M A R A  constatando a presença de todos. Após, Gervásio. Agradecendo a presença de todos a 
Sociedade Musical e Cultura 22 de Maio, de 2013, para realização de despesas MUNICIPAL DE UBÁ,  realizada em discussão e votação da Ata 50, aprovada por Senhora Presidente encerra a sessão às vinte e 
neste exercício, para a realização de correntes no âmbito da Secretaria Municipal 08/10/13, tendo na Presidência a Vereadora unanimidade (10 votos). Passa-se para a uma horas e vinte e oito minutos.
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