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Atas do Poder Legislativo
Resumo da Ata nº 16 da Sessão
Extraordinária da Câmara
Municipal de Ubá, realizada no dia
05 de abril de 2010. Presentes todos
os Senhores Vereadores. Ordem do
Dia: Discussão e votação final das
seguintes matérias: 1) Projeto de Lei
017/010 que “Dispõe sobre a
qualificação de Pessoa Jurídica de
Direito Privado como Organização
Social de Interesse Público, perante o
Município de Ubá, e dá outras
providências”. 2) Projeto de Lei nº
028/010 que “Dispõe sobre a criação e
implantação do Conselho Municipal
da Juventude de Ubá, e dá outras
providências”. Os Projetos de Lei
foram aprovados por unanimidade. O
Sr. Presidente declara encerrada esta
sessão.
Resumo da Ata nº 17, da Sessão
Ordinária da Câmara Municipal de
Ubá, realizada no dia 12 de abril de
2010. Ausentes os senhores
vereadores Dalmo José Coelho e
Paulo César Raymundo. Aprovação
das Atas nºs 15 e 16 das sessões
anteriores. Em seguida leitura do
Protocolo: leitura das
correspondências recebidas. Passa-se
para a leitura das proposições dos
Senhores Vereadores: Vereador
Antero Gomes de Aguiar: Indicação
057/10 – ao Prefeito, asfaltamento das
ruas: Sebastião Paiva Soares, Nilton
Chinelo e São Jonas, todas no Bairro
São Domingos. Vereador Carlos da
Silva Rufato: Indicação 058/10, ao
Prefeito, para a colocação de bueiro na
Rua Corina Campos Coelho, onde já
existe a rede para captação de águas
pluviais, só faltando abrir as caixas.
Vereador Cláudio Ponciano: Moção
de Congratulações e Aplausos 024/10
– aos atletas ubaenses que
participaram da 1ª Copa Serrana de
Tênis de Mesa de 2010, na cidade de
Petrópolis, onde mais uma vez fizeram
bonito sendo campeões em todas as
categorias. Vereador Vinícius Samôr
de Lacerda: Indicação 056/10 – ao
Prefeito, a construção de rede para
captação de águas pluviais na Avenida
Juscelino Kubitschek, nas
proximidades da Casa de Oração,
Moção de Congratulações e Aplausos
019/10, ao Intersind, na pessoa do
Presidente Empresário Michel
Henrique Pires, pelo transcurso de 20
anos de criação e funcionamento em
Ubá e região. Vereadores Vinícius
Samõr de Lacerda e Luiz Alberto
Gravina: Representação 016/10, à
Empresa Consita, responsável pela
coleta de lixo em nossa cidade, no
sentido que realize providências
urgentes a respeito dos vazamentos de
chorume dos caminhões de coleta de
lixo pelas ruas de nossa cidade.
Reitera requerimento 003/10. Ordem
do Dia: Primeira discussão e votação
da seguinte matéria: Projeto de Lei
Complementar 003/010 que “Dispõe
sobre a criação de novos cargos de
provimento efetivo no Quadro
Permanente da Prefeitura Municipal
de Ubá”. Foi dado vista a esse projeto.
O vereador faz a sugestão de que nesse
próximo concurso sejam abertas 4
vagas no lugar de 2 para o cargo de
Assistência Social, pois acredita que
essa é uma função muito importante e
que 2 vagas seriam muito pouco para
dar conta do trabalho de todo

município. O vereador Vinícius lembra
que com a aprovação da lei sobre
contratação de estagiários a Secretaria
de Assistência Social foi muito
beneficiada e que os alunos estagiários
vêm suprindo em boa parte a demanda
por este tipo de serviço no município. O
vereador Cláudio diz que estranhou a
falta de um cargo para profissional que
atue na área de meio ambiente, uma vez
que foi criada uma Secretaria de Meio
Ambiente, e também cargos na área de
fiscalização. O vereador Paulo César
ressalta a importância desses cargos que
serão criados serem efetivos, pois,
assim os profissionais serão escolhidos
através de processo seletivo justo e não
estarão a mercê de interesses políticos
dessa ou das próximas administrações.
O projeto de lei foi aprovado por
unanimidade. Discussão e votação final
das seguintes matérias: Projeto de Lei
019/010 que “Dá nova redação ao art.
116 e seu Parágrafo Único da Lei
Municipal nº 3.591, de 20 de abril de
2007, que “dispõe sobre o serviço
público de transporte coletivo e
individual de passageiros do Município
de Ubá e dá outras providências”. 2)
Projeto de Lei 020/010 que “Autoriza a
concessão de subvenção social às
entidades que menciona, abre crédito
especial e contém outras disposições”.
Projeto de Lei 023/010 que “Dispõe
sobre a atuação do Programa Municipal
de Proteção e Defesa do Consumidor –
PROCON/Ubá quanto ao registro e
encaminhamento de reclamações”. Os
Projetos de Lei foram aprovados por
unanimidade. Todas as proposições
foram aprovadas por unanimidade. O
presidente faz a leitura da Ordem do Dia
da próxima reunião ordinária e, em
seguida, convida para tomar assento ao
lado da mesa diretora o Sr. José
Lourenço Brandão, presidente da LAU
– Liga Atlética Ubaense, para explanar
assuntos referentes ao futebol de Ubá.
Passa-se à palavra livre: vereador
Vinícius Samôr informa que o SEBRAE
enviou uma correspondência para a
prefeitura convidando o prefeito
Vadinho Baião para participar de uma
missão técnica com o objetivo de
conhecer a experiência do município de
Crissiumal – RS, reconhecido pelo seu
empreendedorismo. Por falta de
disponibilidade em sua agenda o
prefeito designou que Vinícius fosse a
essa viagem o representando. O Sr.
presidente declara encerrada esta
sessão.
Resumo da Ata nº 18 da Sessão
Ordinária da Câmara Municipal de
Ubá, realizada no dia 19 de abril de
2010. Presentes todos os Senhores
Vereadores. Aprovação da Ata nº 17 da
sessão anterior. Em seguida leitura do
Protocolo: leitura das correspondências
recebidas. Passa-se para a leitura dos
pareceres: 1) Leitura do Projeto de Lei,
contido na mensagem nº 021 do prefeito
municipal Vadinho Baião, que “dispõe
sobre alteração do Plano Plurianual da
Lei de diretrizes orçamentárias de 2010
e autoriza a abertura de créditos
especiais ao orçamento municipal no
âmbito do fundo municipal de
assistência social”. 2) Leitura do Projeto
de Lei, contido na mensagem nº023 do
prefeito municipal Vadinho Baião, que
“dispõe sobre abertura de crédito
especial ao orçamento municipal de
2010 no âmbito do poder legislativo e

contém outras disposições”. 3) Leitura
do Projeto de Lei, contido na mensagem
nº024 do prefeito municipal Vadinho
Baião, que “dispõe sobre a criação da
Escola Municipal Vovó Maria das
Dores e contém outras disposições”. 4)
Leitura do Projeto de Lei, contido na
mensagem nº022 do prefeito municipal
Vadinho Baião, que “autoriza a abertura
de créditos especiais ao orçamento
municipal”. Os Projetos de Lei
receberam parecer favorável da
comissão de Legislação, Justiça e
Redação Final. Passa-se para a leitura
de proposições dos srs. Vereadores:
Vereador Antero Gomes de Aguiar:
Indicação 059/10 – ao Prefeito,
calçamento da Rua 8 de Março, Bairro
São Domingos, Indicação 060/10 – ao
Prefeito, a construção de rede de esgoto
junto à Vila Gonçalves, Requerimento
060/10 – ao Prefeito, calçamento da Rua
Maria Burato Migliorini, Bairro San
Raphael. Vereador Carlos da Silva
Rufato: Indicação 061/10, sugerindo ao
Prefeito, a contratação da Banda
Ubaense Black Star para se apresentar
nas festas do Horto Florestal e do
próximo carnaval de 2011. Vereador
Dalmo José Coelho: Requerimento
061/10, ao Prefeito, junto ao Secretário
de Saúde, visando solucionar o
problema do posto de saúde do Distrito
de Ubari, remanejando de outro
profissional para normalizar o
atendimento àquela população,
Indicação 062/10, ao Prefeito, limpeza
geral no Bairro Primavera. Vereador
Jorge Custódio Gervásio: Indicação
063/10 – ao Prefeito, determinar a
fiscalização no Frigorífico Faisão,
localizado no Bairro Bonsucesso,
Córrego dos Braguinhas, em virtude da
matança de suínos, prejudicando o
lençol freático no local, com o uso
excessivo de produtos químicos.
Solicita ainda no mencionado bairro: a
realização de coleta de lixo, calçamento
ou asfaltamento, colocação de
iluminação pública, meio fio nas ruas e
a construção de rede de água e esgoto,
Indicação 064/10, ao Prefeito,
calçamento da Rua José Antônio
Delázaro, Bairro Mangueira Rural,
Requerimento 062/10, reiterando
Indicação 381/09, solicitando a
realização de capina nas ruas: Jaci
Candian e Miguel Candian, ambas no
Bairro Meu Sonho, Requerimento
063/10, ao Prefeito, reiterando
Indicação 159/09, ou seja, a realização
de operação tapa-buraco para a Rua
Lambari, Ponte Preta, Requerimento
064/10, ao Prefeito, reiterando
Indicação 091/10, que solicita o
asfaltamento da Rua Miguel Candian,
próximo à Igreja Nossa Senhora
Aparecida. Vereadores Luiz Alberto
Gravina e Carlos da Silva Rufato:
Requerimento 065/10, ao Prefeito,
calçamento da Rua Projetada, em
Diamante, em sentido ao Pesque e
Pague do Barão, onde o calçamento não
foi finalizado, faltando uns 200 metros,
e a colocação de cinco postes, com
iluminação pública para esses e outros
que estão faltando. Vereador Paulo
César Raymundo: Indicação 065/10, ao
Prefeito, asfaltamento do trecho no final
da Rua Lambari, Bairro Ponte Preta,
Moção de Pesar 020/10, pelo
falecimento do Senhor Maurício de
Lucas Xavier. Vereador Vinícius Samôr
de Lacerda: Representação 017/10, ao

Departamento de Trânsito de Minas
Gerais e à Secretaria de Transporte e
Obras Públicas do Estado, solicitando
medidas urgentes para combater os
acidentes e mortes nas estradas da
região da Zona da Mata. Passa-se a
Ordem do Dia: Discussão e votação
final da seguinte matéria: Projeto de Lei
Complementar 003/010 que “dispõe
sobre a criação de novos cargos de
provimento efetivo no quadro
permanente de Prefeitura Municipal de
Ubá.” O projeto de lei foi aprovado por
unanimidade. Todas as proposições
foram aprovadas por unanimidade.
O presidente faz a leitura da Ordem do
Dia da próxima reunião ordinária.
Passa-se à palavra livre: vereadora
Rosangela Alfenas, que, foi indicada
como presidente do Conselho do
Consumidor, pede para ser substituída
pois, por ser representante de um
prestador de serviços (Hospital Santa
Izabel), encontra-se legalmente
impedida de assumir a função. O
vereador Paulo César é indicado para a
função como titular, ficando como
suplente o vereador Vinícius Samôr. O
vereador Carlos Rufato pede que seja
feita a limpeza dos bairros da cidade
que, segundo ele, estão muito sujos. O
vereador Vinícius diz que além da
Secretaria de Obras, que está cuidando
desse tipo de serviço, está sendo feito
um mutirão em parceria com os
recuperandos da Cadeia Pública de Ubá,
que já estão nas ruas fazendo serviços de
capina. O vereador Paulo César afirma
que essa semana, o prefeito municipal
irá liberar mais 30 recuperandos para se
juntarem aos que já estão trabalhando
nas ruas da cidade. Ele pede também
que a Comissão de Segurança Pública
que tome providências em relação às
festas com bebida liberada que estão
ocorrendo na cidade. O vereador Carlos
Rufato parabeniza os realizadores da
Festa de Santa Bernadete pela
organização do evento. O Sr. Presidente
declara encerrada esta sessão.
Resumo da Ata nº 19, da Sessão
Ordinária da Câmara Municipal de
Ubá, realizada no dia 26 de abril de
2010. Presentes todos os Senhores
Vereadores. Aprovação da Ata nº 18 da
sessão anterior. Em seguida leitura do
Protocolo: leitura das correspondências
recebidas. Passa-se para a leitura dos
pareceres: Leitura do Projeto de Lei,
contido na mensagem 027 do prefeito
municipal Vadinho Baião, que autoriza
a abertura de crédito especial no
orçamento geral do município no valor
de R$3.000.000,00. O Projeto de Lei
recebeu parecer favorável da comissão
de Legislação, Justiça e Redação Final.
Passa-se à Leitura de proposições dos
srs. Vereadores: Vereador Antero
Gomes de Aguiar: Requerimento
066/10, ao Prefeito, a colocação de
manilhas maiores na entrada da
comunidade do Jardim Esperança, onde
estão localizadas as casas populares, no
Tanquinho, e ainda, limpeza com a
máquina no local onde essa comunidade
deposita lixo, para que os moradores
possam construir um alambrado.
Vereador Carlos da Silva Rufato:
Requerimento 067/10, ao Prefeito a
colocação de quebra-molas no início da
Rua José Augusto Marcos, Bairro Ponte
Preta, Indicação 066/10, ao
Coordenador da Defesa Civil de Ubá,
Senhor Adeir Ferraz, em caráter de

urgência, a realização de uma visita e
conseqüentes providências, à Rua
Arcílio de Moura Estevão, no. 137,
Bairro Cristo Redentor, próximo ao
Supermercado Líder, onde existe nos
fundos da referida residência um muro
na iminência de ceder, comprometendo
a estrutura daquela casa. Vereador
Dalmo José Coelho: Representação
018/10, à Coordenadoria do DER/MG
local, realização do patrolamento da
estrada que liga os municípios de
Divinésia à Paula Cândido,
Representação 019/10, ao Comandante
do 21º BPMMG, Te. Cel. Pm José
Carlos Gomes Saraiva, solicitando
remanejar efetivo policial para o
Distrito de Ubari, pelo menos nos finais
de semana, para coibir infratores,
Moção de Congratulações e Aplausos
no. 025/10, ao Secretário Municipal de
Obras e Serviços Urbanos, Dr. Iran
Silva Couri, bem como ao Assessor
Técnico 3 dessa Secretaria, Senhor
Sebastião Carlos Viana (Tião Viana),
pelos relevantes serviços prestados
junto à região do Distrito de Ubari.
Vereador Maurício Valadão Reimão de
Melo: Requerimento 068/10, ao
Prefeito, esclarecimentos a cerca de
entrevista prestada à Rádio Educadora,
na semana próxima passada, pelo
menos no que se refere à polêmica da
Prefeitura com os Servidores
Municipais, sobre a suspensão do
pagamento de adicional de
insalubridade. Solicita a relação dos
servidores beneficiados e dos prefeitos
envolvidos. Vereador Paulo César
Raymundo: Requerimento 069/10, ao
Prefeito e ao Secretário Municipal de
Saúde, solicitando a urgente
contratação, via OSCIP, de pediatra e
clínico geral, 24 horas, para prestarem
atendimento na Policlínica, onde
funcionava o antigo UAI – Unidade de
Atendimento Intensivo, Requerimento
070/10, ao Prefeito, colocação de
radares em ruas e bairros do município,
Representação 022/10, aos
Comandantes do 21º BPMMG e da 3ª
Cia. do Corpo de Bombeiros, pela
fiscalização e ações que visem ao
cumprimento da Lei Estadual 14.349,
de 2002, e do Decreto Estadual 43.585,
de 2003, que dispõem sobre a proibição
do uso de pipas com linhas cortantes em
áreas públicas e comuns. Vereador
Vi n í c i u s S a m ô r d e L a c e r d a :
Representação 020/10, à Energisa,
medidas urgentes para a troca das
lâmpadas de diversos postes nos
bairros: Pires da Luz, Fazendinha e
Paulino Fernandes, Representação
021/10, ao Presidente desta Casa, o
envio de correspondências às Câmaras
Municipais da Microrregião de Ubá,
com o intuito de mobiliar e despertar a
importância para o desenvolvimento
regional à participação de
representantes do legislativo no 27º
Congresso Mineiro de Municípios que
terá como tema “Gestão e Tecnologia –
Modernização e Resultados da
Administração Pública”. Ordem do
Dia: Primeira discussão e votação das
seguintes matérias: 1) Projeto de Lei
Complementar 004/010 que “Dispõe
sobre o Estatuto Municipal da
Microempresa, da Empresa de Pequeno
Porte e do Micro Empreendedor
Individual, nos termos do Art. 179 da
Constituição Federal e da Lei
Complementar nº 123, de 14 de
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dezembro de 2006, concedendo-lhes
tratamento diferenciado, favorecido e
simplificado, e dá outras
providências”. A vereadora Rosangela
Alfenas fez a leitura do relatório
elaborado a partir das reuniões
realizadas nos dias 25 de março, 08 e
15 de abril, com representantes da
ASCONT, Corpo de Bombeiros,
SEBRAE e da Prefeitura, para tratar
sobre o tema. Foi dado vista ao projeto
de lei. 2) Projeto de Lei 030/010 que
“Dispõe sobre a alteração do PPA –
Plano Plurianual 2010/2013, da Lei de
Diretrizes Orçamentárias de 2010 e
autoriza a abertura de créditos
especiais ao orçamento municipal, no
âmbito do Fundo Municipal de
Assistência Social”. O projeto de lei
foi aprovado por unanimidade. 3)
Projeto de Lei 031/010 que “Dispõe
sobre a abertura de Crédito Especial ao
Orçamento Municipal de 2010, no
âmbito do Poder Legislativo, e contém
outras disposições”. O projeto de lei
foi aprovado por unanimidade. 4)
Projeto de Lei 032/010 que “Dispõe
sobre a criação da E.M. Vovó Maria
das Dores, e contém outras
disposições”. O projeto de lei foi
aprovado por unanimidade. 5) Projeto
de Lei 033/010 que “Autoriza a
abertura de créditos especiais ao
orçamento municipal, no âmbito do
Fundo Municipal de Assistência
Social”. O projeto de lei foi aprovado
por unanimidade. Discussão e votação
das proposições: vereador Carlos da
Silva Rufato pede para que seja
separada a Representação 020/10. As
demais proposições são aprovadas por
unanimidade. O vereador Carlos
Rufato parabeniza a iniciativa do
vereador Vinícius de fazer uma
Representação em contra a Energisa
em favor de três comunidades, mas
enfatiza que o trabalho realizado pela
prestadora de serviços de iluminação
pública tem sido insatisfatório na
cidade toda, surgindo reclamações em
diversos outros bairros. A
Representação 020/10 foi aprovadas
por unanimidade. O presidente faz a
leitura da Ordem do Dia da próxima
reunião ordinária. Em seguida,
concede a Palavra Livre: vereador
Vinícius diz ter convidado vereadores
da região para participar do 27º
Congresso Mineiro de Municípios e
que eles estão com a intenção de
alugar uma van para levá-los a Belo
Horizonte para participarem deste
evento. O presidente Cláudio diz que o
vereador Carlos Rufato solicitou que
fosse endereçada correspondência a
Secretária Municipal de
Desenvolvimento Social, Eulália
Cristina Guilhermino Valente,
pedindo seu comparecimento em
plenário para que seja discutida a
questão de uma mãe que teve
problemas com o programa PróAdolescente. O presidente diz, ainda,
que a secretária colocou-se a
disposição para vir em plenário
discutir o funcionamento do programa
de uma maneira geral. No que se refere
ao problema específico envolvendo a
mãe desse adolescente, ela também se
prontificou a vir até a Câmara para
discutir o assunto desde que essa
discussão seja feita dentro de uma
comissão e não dentro da reunião
ordinária, conforme solicitado. O
presidente sugere que tanto a mãe do
adolescente quanto a secretária sejam
convidadas para discutir o assunto
dentro da Comissão de Educação,
Saúde e Assistência Social, que tem
por presidente o vereador Paulo César
Raymundo. O vereador Carlos Rufato
concorda que seja feita a reunião da
Comissão mas pede para que seja
agendada para a próxima reunião
ordinária a participação da mãe do
adolescente, pois ela faz questão de vir
em plenário falar com todos os

vereadores. O presidente afirma que
assim será feito. O vereador Jorge
Gervásio faz uma alerta a respeito de um
jovem que passou em duas casas da rua
Inês Guiducci como se fosse enfermeiro
contratado pelo município. No entanto,
uma vez dentro das residências, ele
tentou conseguir informações pessoais
dos moradores a respeito de contas
bancárias. O vereador ainda pede para
que as autoridades tomem providências
e colocando maior vigilância nos
bairros. O Sr. Presidente declara
encerrada esta sessão.
Resumo da Ata nº 20, da Sessão
Ordinária da Câmara Municipal de
Ubá, realizada no dia 03 de maio de
2010. Presente todos os Senhores
Vereadores. Aprovação da Ata nº 19 da
sessão anterior. Em seguida leitura do
Protocolo: leitura das correspondências
recebidas. Leitura de Pareceres: 1)
Leitura do Projeto de Lei 004 que
“dispõe sobre a concessão da comenda
Ary Barroso à empresária Lindicéia
Candian Silva”. 2) Leitura do Projeto de
Lei 005, que “dispõe sobre a concessão
da comenda Ary Barroso ao senhor
Valdir Sales”. 3) Leitura do Projeto de
Lei que “dispõe sobre a denominação de
Vila José Farias Gomes a logradouro
público dessa cidade”. 4) Lei do Projeto
de Lei 024, que “dispõe sobre a
denominação de rua Maria Bem-Vinda
a Logradouro público dessa cidade”.
Todos os projetos de lei receberam
parecer favorável da comissão de
Legislação, Justiça e Redação Final.
Leitura de proposições dos srs.
Vereadores: Vereador Antero Gomes de
Aguiar: Indicação 067/10 – ao Prefeito,
a realização do calçamento da Vila
Joana Antonieta Caneschi, a pedido dos
moradores, Indicação 068/10 – ao
Prefeito, que promova o calçamento da
Rua Maria Clara, Bairro Mangueira
Rural, a pedido dos moradores,
Requerimento 071/10 – ao Prefeito,
reiterando pedido contido na Indicação
148/09, ou seja, a realização do
calçamento da Rua Agostinho
Guiducci, Bairro Industrial. Vereador
Carlos da Silva Rufato: Indicação
069/10 – ao Prefeito, asfaltamento da
Rua Farm. Élcio de Andrade, Bairro
Inês Groppo, a pedido dos moradores,
Moção de congratulações e Aplausos
021/10, ao Rotary Club Ubá Ary
Barroso, pelo transcurso de seus 54 anos
de criação e funcionamento nesta
cidade. Vereador Cláudio Ponciano:
Representação 023/10, à Telemar,
instalação de telefonia fixa local junto à
comunidade da Barrinha,
Representação 024/10, às operadoras de
telefonia móvel (celular) VIVO, OI,
TIM e CLARO, solicitando-lhes
estudos no sentido da colocação de
antena para captação de sinal dessas
operadoras no Sanatório Padre Damião.
Vereador Dalmo José Coelho:
Indicação 070/10, ao Prefeito, operação
tapa-buraco para a Rua Dr. Fécas,
Bairro Eldorado, Indicação 071/10, ao
Prefeito, operação tapa-buraco para a
Rua Minas Gerais, nas proximidades do
no. 40, Bairro Santa Cruz. Vereador
Jorge Custódio Gervásio: Projeto de Lei
036/10, que dispõe sobre a concessão do
Título de Cidadania Honorária de Ubá
ao Senhor José Augusto Costa.
Vereador Luiz Alberto Gravina:
Indicação 072/10, ao Prefeito,
realização do calçamento de um beco
sem saída, localizado ao lado do
Supermercado Fortaleza, na Rua Luiz
Bigonha. Vereador Paulo César
Raymundo: Requerimento 073/10, ao
Prefeito e ao Secretário Municipal de
Obras e Serviços Urbanos, agendar uma
reunião com os Vereadores para tratar
da contratação de profissionais de saúde
na área de pediatria e clínica geral,
Representação 025/10, ao Gerente da
Oi/Telemar de Ubá e Região, a
instalação de um telefone público – tipo
orelhão, para a Rua José Bettio, Bairro

Mangueira Rural, Moção de
Congratulações e Aplausos 022/10, ao
Dr. Altivo Sérgio de Almeida, Moção de
Congratulações e Aplausos 023/10, ao
Coordenador do Sindicato dos
Marceneiros de Ubá, Senhor José
Carlos Reis Pereira, pela linda festa
realizada no dia 1º de Maio, quando se
comemora o Dia do Trabalhador,
Moção de Congratulações e Aplausos
026/10, ao Presidente da Associação
dos Moradores do Bairro Meu Sonho, e
sua diretoria, pela realização da grande
festa de inauguração do calçamento da
Rua Marcília Candian. Vereadora
Rosângela Maria Alfenas de Andrade:
Indicação 073/10, ao Secretário
Municipal de Obras, indicando-lhe a
necessidade da escavação em parte de
um barranco existente na esquina das
ruas: Maria Coeli Miquelito e Dezidério
Zanelli (antiga estrada do Vai-Vem),
Bairro Santa Bernadete, Indicação
074/10, ao Prefeito, a realização do
asfaltamento das ruas do Bairro San
Raphael, Indicação 075/10, ao Prefeito,
asfaltamento da Rua Ten. Cel. Assis
Ataíde, Bairro Santa Teresinha, Moção
de Pesar 028/10, pelo falecimento do Sr.
José Amaro, em Tocantins. Vereador
Vi n í c i u s S a m ô r d e L a c e r d a :
Requerimento 072/10, ao Presidente
desta Casa, que seja agendada a
realização de uma Audiência Pública
com o tema “Crack e degradação
social”. Ordem do Dia: Primeira
discussão e votação das seguintes
matérias: 1) Projeto de Lei
Complementar 004/010 que “Dispõe
sobre o Estatuto Municipal da
Microempresa, da Empresa de Pequeno
Porte e do Micro Empreendedor
Individual, nos termos do Art. 179 da
Constituição Federal e da Lei
Complementar nº 123, de 14 de
dezembro de 2006, concedendo-lhes
tratamento diferenciado, favorecido e
simplificado, e dá outras providências”.
Foi dado vista a esse projeto, Projeto de
Lei 035/010 que “Autoriza a abertura de
Créditos Especiais no Orçamento Geral
do Município no valor de R$
3.000.000,00 (três milhões de reais)
para realização de despesas no âmbito
do Programa de Intervenções Viárias –
PROVIAS”. O projeto foi aprovado por
unanimidade. Discussão e votação final
das seguintes matérias: Projeto de Lei
030/010 que “Dispõe sobre a alteração
do PPA – Plano Plurianual 2010/2013,
da Lei de Diretrizes Orçamentárias de
2010 e autoriza a abertura de créditos
especiais ao orçamento municipal, no
âmbito do Fundo Municipal de
Assistência Social”. 2) Projeto de Lei
031/010 que “Dispõe sobre a abertura
de Crédito Especial ao Orçamento
Municipal de 2010, no âmbito do Poder
Legislativo, e contém outras
disposições”. 3) Projeto de Lei 032/010
que “Dispõe sobre a criação da E.M.
Vovó Maria das Dores, e contém outras
disposições”. 4) Projeto de Lei 033/010
que “Autoriza a abertura de créditos
especiais ao orçamento municipal, no
âmbito do Fundo Municipal de
Assistência Social”. Todos os projetos
foram aprovados por unanimidade.
Todas as proposições foram aprovadas
por unanimidade. O presidente faz a
leitura da Ordem do Dia da próxima
reunião ordinária e, em seguida e
convida para tomar assento ao lado da
mesa diretora o Sr. André Luís da Silva
Gomes, representante do Conselho
Tutelar de Ubá. O Sr. presidente
agradece a presença de todos e declara
encerrada esta sessão.
Resumo da Ata nº 21, da Sessão
Ordinária da Câmara Municipal de
Ubá, realizada no dia 10 de maio de
2010. Constata-se a ausência do senhor
vereador Carlos da Silva Rufato.
Aprovação da Ata nº 20 da sessão
anterior, com abstenção do vereador
Carlos Rufato. Em seguida leitura do
Protocolo: leitura das correspondências

recebidas. Leitura de Pareceres: 1)
Leitura do Projeto de Lei 025, que
“dispõe sobre a concessão do Título de
Cidadania Honorária de Ubá ao senhor
José Marques Neto”. 2) Leitura do
Projeto de Lei 026, que “dispõe sobre a
denominação de Rua José Antônio
Pereira a logradouro público desta
cidade”. 3) Leitura do Projeto de Lei
027, que “dispõe sobre a concessão do
Título de Cidadania Honorária de Ubá
ao Deputado Estadual Bráulio José
Tanus Braz”. 4) Leitura do Projeto de
Lei 036, que “dispõe sobre a concessão
do Título de Cidadania Honorária de
Ubá ao senhor José Augusto Costa”. 5)
Leitura do Projeto de Lei 037, que
“altera a forma de pagamento e concede
desconto aos contribuintes pelo
pagamento do IPTU – Imposto Predial e
Territorial Ubá em parcela única, no
exercício de 2010, e contém outras
disposições”. Leitura de proposições
dos srs. Vereadores: Vereador Antero
Gomes de Aguiar: Indicação 076/10 –
ao Prefeito, a remessa de um Projeto de
Lei à consideração desta Casa,
formalizando um desconto de
percentual a ser instituído pela
administração municipal no IPTU
lançado no ano de 2009, sugerindo
40%, Projeto de Lei 041/10, que dispõe
sobre a denominação de travessa
Albertino Ludovino Filho, a logradouro
público desta cidade. Vereador Carlos
da Silva Rufato: Moção de
congratulações e Aplausos 029/10, ao
Defensor Público-Geral do Estado de
Minas Gerais, Dr. Belmar Azze Ramos
e aos Defensores Públicos da Comarca
de Ubá, Dr. Sérgio Augusto Riani do
Carmo e Dra. Renata da Cunha Martins,
pela solenidade de inauguração da nova
sede da Defensoria Pública da Comarca
de Ubá. Vereador Cláudio Ponciano:
Moção de Congratulações e Aplausos
030/10, aos atletas de Tênis de Mesa da
Associação dos Empregados no
Comércio de Ubá, que se destacaram na
1ª Etapa da Copa dos Campeões de
Tênis de Mesa de 2010, realizada
recentemente. Vereador Dalmo José
Coelho: Requerimento 074/10, ao
Prefeito, reiterando pedido contido na
Indicação 230/09, que solicita o
asfaltamento para a Rua Dr. Fécas,
Bairro Eldorado. Vereador Jorge
Custódio Gervásio: Indicação 077/10,
ao Prefeito, combate mais efetivo contra
o mosquito transmissor da dengue, nos
seguintes bairros: Ponte Preta, Olaria,
Meu Sonho, Mangueira Rural e
adjacências, Moção de Congratulações
e Aplausos 031/10, pelo transcurso dos
Dias das Mães. Vereador Luiz Alberto
Gravina: Requerimento 076/10,
reiterando pedido contido na Indicação
023/10, que solicita a colocação de dois
quebra-molas na estrada dos
Braguinhas, no Anel Viário, próximo ao
local onde funciona a Apae Rural,
Requerimento 075/10, ao Prefeito,
reiterando pedido contido na Indicação
052/09, que solicita o asfaltamento da
Rua João Batista Rodrigues, Bairro
Santa Bernadete, Representação
026/10, ao Chefe do Departamento de
Operação/Distribuição Oeste da
Energisa, Senhor Manoel Augusto
Monteiro Boya, a colocação de postes
com iluminação pública para a Rua
Ângelo Sperandio, ao lado do
aeroporto. Vereador Paulo César
Raymundo: Projeto de Lei 043/10, que
dispõe sobre a concessão do Titulo de
Cidadania Honorária de Ubá, ao Senhor
Oswaldo Elias Lima. Vereador Paulo
César Raymundo e outros: Projeto de
Lei 042/10, que dispõe sobre a
concessão da Comenda Ary Barroso ao
Empresário Afonso Magalhães
Corbelli. Vereador Maurício Valadão
Reimão de Melo: Requerimento
077/10, ao Secretário de Saúde, a
pedido dos moradores do Bairro
Tanquinho, que denunciam a existência
de um surto de dengue naquela

comunidade, Requerimento 078/10, ao
Secretário de Saúde, solicitando o início
das atividades do Serviço de
Eletroencefalografia do nosso
Município. Vereador Vinícius Samôr de
Lacerda: Indicação 079/10, ao Prefeito,
implantação de internet na zona rural de
nosso Município. Ordem do Dia:
Primeira discussão e votação da
seguinte matéria: Projeto de Lei
Complementar 004/010 que “Dispõe
sobre o Estatuto Municipal da
Microempresa, da Empresa de Pequeno
Porte e do Micro Empreendedor
Individual, nos termos do Art. 179 da
Constituição Federal e da Lei
Complementar nº 123, de 14 de
dezembro de 2006, concedendo-lhes
tratamento diferenciado, favorecido e
simplificado, e dá outras providências”.
Para falar sobre a matéria o presidente
convida as Sras. Patrícia Costa,
representante da Adubar, e Eliane
Rosignoli de Oliveira, representante do
Sebrae, para fazer parte da mesa. O
vereador Carlos Rufato, que havia
pedido vistas da matéria na reunião
anterior, solicita que seja adiada a
votação do Projeto e que o mesmo seja
enviado para análise do IBAM.
Discussão e votação final da seguinte
matéria: Projeto de Lei 035/010 que
“Autoriza a abertura de Créditos
Especiais no Orçamento Geral do
Município no valor de R$ 3.000.000,00
(três milhões de reais) para realização
de despesas no âmbito do Programa de
Intervenções Viárias – PROVIAS”. O
projeto foi aprovado por unanimidade.
Discussão e votação única das seguintes
matérias: 1) Projeto de Lei 004/010 que
“Dispõe sobre a concessão da Comenda
Ary Barroso, a Empresária Lindiséia
Candian Silva”, Projeto de Lei 005/010
que “Dispõe sobre a concessão da
Comenda Ary Barroso, ao Senhor
Valdir Sales”. 3) Projeto de Lei 007/010
que “Dispõe sobre a denominação de
Vila José Faria Gomes, a logradouro
público desta cidade”. 4) Projeto de Lei
024/010 que “Dispõe sobre a
denominação de Rua Maria Benvinda, a
logradouro público desta cidade”. As
matérias foram aprovadas por
unanimidade.Todas as proposições
foram aprovadas por unanimidade.O
presidente faz a leitura da Ordem do Dia
da próxima reunião ordinária e, em
seguida, convida para tomar assento ao
lado da mesa diretora as Sras. Laura
Maria Ribeiro Teixeira Pinto,
responsável pelo Programa PróAdolescente, e Júlia Andréa Rodrigues,
Assistente Social do Patronato São José,
que vieram ao Plenário em atendimento
ao Requerimento 047/10. O Sr.
presidente agradece a presença de
todos e declara encerrada esta sessão.

O vereador Carlos Rufato faz a
saudação inicial e o presidente Cláudio
Ponciano concede a palavra a Sra. Júlia
que esclarece que o Programa PróAdolescente, executado pela Secretaria
Municipal de Desenvolvimento Social
em parceria com a Entidade, Sociedade
Ubaense de Artes e Ofícios ( Patronato
São José)
e com Empresas
contratantes, é um serviço
socioeducativo de Proteção Social
Básica, que tem como diretriz principal
a complementação da proteção social à
família, a partir do apoio aos
adolescentes. O Programa, que oferece
um espaço de convivência social
voltado ao desenvolvimento de
potencialidades dos adolescentes e
aquisições para atuação crítica e próativa no meio social e no mundo do
trabalho, existindo também o incentivo
ao retorno e a permanência do
adolescente na escola, o fortalecimento
de vínculos familiares e comunitários,
tem por objetivo atender adolescentes
na faixa etária de 14 a 18 anos, que
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Batista Rodrigues e Henrique Parma,
para atender melhor os usuários daquela
região. Vereador Cláudio Ponciano:
Representação 029/10, ao Secretário
Municipal de Saúde, à Dra. Mônica
Valone Espósito Marchi, Diretora d
Gerência Regional de Saúde de Ubá,
aos defensores públicos de Ubá, Dra.
Renata da Cunha Martins e Dr. Sérgio
Augusto Riani, sugerindo a
implantação do atendimento
multidisciplinar, com a participação de
servidores da Secretaria de Saúde do
Estado de Minas Gerais, da Secretaria
Municipal de Saúde de Ubá e da
defensoria pública, com a finalidade de
resolver pela via administrativa uma
parte da demanda por medicamentos
que são requeridos através de ações
ajuizadas pela defensoria pública,
Moção de Congratulações e Aplausos
033/10, ao Prefeito Municipal de
Guarani/MG, José Xavier, pelo seu ato
de protesto com relação à distribuição
do FPM – Fundo de Participação
Municipal destinados a algumas
cidades de nosso Estado. Vereador
Dalmo José Coelho: Indicação 081/10,
ao Prefeito, asfaltamento das ruas do
Bairro José Peluso. Vereador Luiz
Alberto Gravina: Indicação 082/10, ao
Prefeito, continuação do asfaltamento
da Rua Lenir Guiseline de Andrade,
parte alta do Bairro Industrial,
Requerimento 082/10, apoio dos
Vereadores desta Casa em favor às
reivindicações dos trabalhadores em
educação de Minas Gerais, SINDUTE/MG, subsede Ubá, que está em
greve, em luta por melhores salários
para a categoria. Vereador Paulo César
Raymundo: Moção de Congratulações e
Aplausos 034/10, ao Intersind –
Sindicato Intermunicipal das Indústrias
de Marcenaria de Ubá, bem como ao
Movimento Empresarial de Ubá, pela
organização e realização da 9ª Edição da
FEMUR/2010 – Feira de Móveis de
Minas Gerais, Moção de
Congratulações e Aplausos 036/10, ao
Prefeito de Ubá, Edvaldo Baião Albino
e a toda equipe de Secretários,
Assessores e funcionários da Prefeitura,
por todas as obras por eles realizadas em
nossa cidade. Vereador Vinícius Samôr
de Lacerda: Representação 030/10, à
Casa dos Prefeitos da Universidade
Federal de Viçosa, solicitando
agendamento de um encontro com os
Prefeitos e Vereadores da micro-região
de Ubá, com o objetivo de aproximas
nossas cidades da estrutura e assessoria
que àquela Casa oferece. Proposição de
autoria de todos os Vereadores desta
Casa: Requerimento 083/10, ao
Prefeito, informações sobre a abertura
de novas creches na cidade,
Requerimento 084/10, ao Prefeito,
informações sobre projetos de melhoria
para a área da saúde na cidade,
Requerimento 085/10, ao Prefeito,
informações sobre a abertura de novos
cursos na UEMG-Ubá, Requerimento
086/10, ao Prefeito, informações sobre
projetos na área de cultura, esporte e
lazer para a cidade, Requerimento
087/10, ao Prefeito, informações sobre
a instalação de um novo cinema na
cidade, Requerimento 088/10, ao
Prefeito, a informação se a Prefeitura
está trazendo para o Município o curso
de pedagogia gratuito, Requerimento
089/10, ao Prefeito, informações sobre
o programa que fornece vale transporte
para alunos do ensino médio que moram
a mais de 3 km da escola, Moção de
Congratulações e Aplausos 035/10, à
Procuradora e Consultora Jurídica desta
Casa de Leis, Dra. Cristiana Janaína
Barboza Juvêncio dos Santos, pelos
brilhantes trabalhos prestados a este
Legislativo. Ordem do Dia: Primeira
discussão e votação das seguintes
matérias: 1) Projeto de Lei
Complementar 004/010 que “Dispõe
sobre o Estatuto Municipal da
Microempresa, da Empresa de Pequeno

Porte e do Micro Empreendedor
Individual, nos termos do Art. 179 da
Constituição Federal e da Lei
Complementar nº 123, de 14 de
dezembro de 2006, concedendo-lhes
tratamento diferenciado, favorecido e
simplificado, e dá outras providências”.
A matéria encontra-se sobrestada para
manifestação do IBAM. O parecer
ainda não foi enviado pelo IBAM,
portanto a matéria continuará
sobrestada até a próxima reunião,
Projeto de Lei 037/010 que “Altera a
forma de pagamento e concede
desconto aos contribuintes que optarem
pelo pagamento do IPTU – Imposto
Predial e Territorial Urbano em parcela
única, no exercício de 2010, e contém
outras disposições”. O vereador
Maurício Valadão propõe uma emenda
ao projeto de lei. “Art. 2º, inciso 4º Terão descontos em 50% do pagamento
do IPTU os servidores ou as servidoras
municipais, os pensionistas, os
deficientes, pessoas com 60 anos um
mais e os aposentados, nas seguintes
condições: que tenham renda familiar
mensal de três salários mínimos ou
menos, que não possuam ou sejam
proprietários de apenas um imóvel de
até 120 m². O prazo de pagamento será
até 15 de dezembro de 2010”. Foi dado
vista a essa matéria. 3) Projeto de Lei
038/010 que “Autoriza o Poder
Executivo a adquirir e a sortear
produtos elétricos, eletrônicos e
motocicletas dentre os contribuintes
regulares com o pagamento do IPTU e
taxas que especifica, e contém outras
disposições”. O vereador Carlos da
Silva Rufato propõe uma emenda ao
projeto de Lei. Que seja acrescentado no
Art. 5º o seguinte Parágrafo Único “–
Não terão direito a participar do sorteio
o prefeito, vice-prefeito, vereadores,
secretários municipais, procurador
geral e assessores diretos do gabinete do
prefeito”. O vereador Maurício Valadão
também propõe uma emenda ao projeto
de lei. Que seja acrescentado ao Art. 4º o
seguinte parágrafo 4º “- Os ganhadores
das motos ou seus proprietários finais
deverão passar por exame com
psicólogo ou psicóloga da
municipalidade e ouvir palestra de uma
hora do diretor do trânsito, professor
Joaquim Carlos de Souza, sobre o tema.
Considerando o momento atual de
trânsito caótico no nosso município e os
graves acidentes acontecidos
diariamente tendo o binômio
motocicleta-motociclista envolvido, é
de responsabilidade das autoridades
procurarem meios para reduzir esse
quadro”. A emenda do vereador Carlos
Rufato é colocada em votação e é
aprovada por 7 votos contra 2. A
emenda do vereador Maurício Valadão
é colocada em votação e rejeitada por 8
votos a 1. O projeto de lei foi aprovado
por unanimidade. Discussão e votação
única das seguintes matérias: 1) Projeto
de Lei 025/010 que “Dispõe sobre a
concessão do Título de Cidadania
Honorária de Ubá, ao Senhor José
Marques Neto”. 2) Projeto de Lei
026/010 que “Dispõe sobre a
denominação de Rua José Antônio
Pereira, a logradouro público desta
cidade”.3) Projeto de Lei 027/010 que
“Dispõe sobre a concessão do Título de
Cidadania Honorária de Ubá, ao
Deputado Estadual Bráulio José Tanus
Braz”. 4) Projeto de Lei 036/010 que
“Dispõe sobre a concessão do Título de
Cidadania Honorária de Ubá, ao Senhor
José Augusto Costa”. Todos os projetos
de lei foram aprovados por
unanimidade.Discussão e votação das
proposições: o vereador Luiz Alberto
Gravina pede para que seja separado o
Requerimento nº. 082, e o vereador
Maurício Valadão pede para que sejam
separadas as Moções de Congratulações
e Aplausos 034 e 036. As demais
proposições foram aprovadas por
unanimidade. O Requerimento 082 foi

colocado em discussão e o vereador
Luiz Alberto Gravina pede para que os
demais vereadores assinem o
requerimento juntamente com ele e o
aprovem por unanimidade. O
Requerimento 082 foi aprovado por
unanimidade. A Moção de
Congratulação e Aplauso 036 foi
colocada em discussão e o vereador
Maurício Valadão ressalta que a
ponte citada na moção como obra do
prefeito Vadinho Baião teve sua
construção iniciada e executada em
cerca de 70% durante a administração
do ex-prefeito Antônio Carlos Jacob e a
importância que a verba de
R$500.000,00 para conclusão da obra
enviada pelo Ministério da Integração
Nacional foi conseguida no final do
mandato do ex-prefeito Dirceu dos
Santos. Pede também que seja dado
crédito aos vereadores do mandato
2005/2008 que intermediaram a
negociação entre prefeitura e a dona
Aparecida, que possuía uma casa
próxima à ponte que precisava ser
desapropriada para que a obra fosse
concluída. O vereador Vinícius
concorda que seja dado crédito ao exprefeito Antônio Carlos, mas afirma que
a verba do Ministério da Integração
Nacional não foi conseguida pelo
prefeito Dirceu. Segundo ele, essa verba
foi trazida para o município pelo
deputado federal Virgílio Guimarães. A
Moção de Congratulação e Aplauso 036
foi aprovada por unanimidade. A Moção
de Congratulação e Aplauso 034 foi
colocada em discussão e o vereador
Maurício Valadão destaca que uma das
presenças mais significativas na Femur
foi a do empresário Afonso Campos
Mendes, que não foi citado na referida
moção. A Moção de Congratulação e
Aplauso 034 foi aprovada por
unanimidade. O presidente faz a leitura
da Ordem do Dia da próxima reunião
ordinária e, em seguida e convida para
tomar assento ao lado da mesa diretora
os defensores públicos da comarca de
Ubá, Dr. Sérgio Riani e Dra. Renata
Martins. Em seguida o presidente
concede a palavra livre ao vereador
Paulo César que manifesta sua
satisfação pela iniciativa do prefeito
Vadinho Baião de abrir um centro de
atendimento pediátrico na cidade. O
vereador Carlos Rufato manifesta sua
indignação com a equipe responsável
por recolher os cachorros soltos pela
cidade que, segundo ele, não está
fazendo o trabalho de maneira
satisfatória. O Sr. presidente agradece
a presença de todos e declara encerrada
esta sessão.
Resumo da Ata nº 23, da Sessão
Extraordinária da Câmara
Municipal de Ubá, realizada no dia 17
de maio de 2010. Presentes todos os
Senhores Vereadores Ordem do Dia:
Discussão e votação final da seguinte
matéria: Projeto de Lei 038/010 que
“Autoriza o Poder Executivo a adquirir
e a sortear produtos elétricos,
eletrônicos e motocicletas dentre os
contribuintes regulares com o
pagamento do IPTU e taxas que
especifica, e contém outras
disposições”. O projeto de lei foi
aprovado por unanimidade. O
presidente agradece a presença de todos
e declara encerrada esta sessão.
Resumo da Ata nº 24, da Sessão
Extraordinária da Câmara
Municipal de Ubá, realizada no dia 19
de maio de 2010. Ausente o Senhor
Vereador: Carlos da Silva Rufato.
Ordem do Dia: Primeira discussão e
votação da seguinte matéria: Projeto de
Lei 037/010 que “Altera a forma de
pagamento e concede desconto aos
contribuintes que optarem pelo
pagamento do IPTU – Imposto Predial e
Territorial Urbano em parcela única, no
exercício de 2010, e contém outras
disposições”. O vereador Jorge
Gervásio, que havia pedido vistas pede

para que o secretário municipal de
finanças, Omir Honorato Filho, faça
uma explanação sobre o assunto antes
para que, em seguida, ele possa
manifestar-se a respeito. O secretário
Omir esclarece que o cadastro do
município de Ubá apresenta uma série
de erros que fazem com que o IPTU de
algumas edificações seja cobrado com
valor indevido, geralmente acima do
que seria correto. Como forma de
solução paleativa para esse erro de
cadastro, a prefeitura optou por dar
descontos maiores aos contribuintes
que optarem pelo pagamento do IPTU
em parcela única ao mesmo tempo em
que iniciou um trabalho de correção dos
dados dos imóveis do município de
Ubá. Embora esse trabalho seja um
pouco lento, já que para tanto é preciso
que seja visitada cada edificação do
município para se fazer um
levantamento real de sua área e valor
venal, o secretário acredita que quando
este cadastro estiver totalmente
atualizado, seja possível acertar o valor
do IPTU de maneira justa, podendo-se
assim diminuir os valores dos descontos
dados aos contribuintes. Ele diz ainda,
que mesmo concedendo descontos
maiores agora, não haverá impacto no
equilíbrio das finanças do município. O
vereador Jorge Gervásio libera a
matéria para votação. O vereador
Maurício Valadão apresenta uma nova
emenda para o projeto de lei. Pede para
que seja acrescentado ao art. 2º, o
seguinte parágrafo 5º: “os moradores
em ruas ou demais vias públicas sem
pavimentação estarão isentos do
pagamento do IPTU. No caso de
pavimentação parcial, a isenção será
apenas para os não beneficiados”. Em
seguida ele defende a emenda que ele
havia apresentado na reunião anterior,
no dia 17 de maio, dizendo que, na
própria emenda, ele criou uma série de
restrições de forma que sobrasse um
número bem limitado de pessoas que
poderiam se enquadrar dentro do
benefício. Em seguida é a emenda
apresentada pelo vereador Maurício
Valadão e que trata sobre a concessão de
desconto no pagamento do IPTU para
os servidores municipais, pensionistas,
deficientes, pessoas com 60 anos um
mais e os aposentados é colocada em
votação. A emenda é rejeita por 7 votos
contrários e 1 voto favorável. Logo após
passa-se a votação da emenda, também
de autoria do vereador Maurício
Valadão, que trata sobre a isenção do
IPTU para os moradores residentes em
vias públicas sem pavimentação. A
emenda é rejeita por 7 votos contrários e
1 voto favorável. Passa-se, então, a
votação do Projeto de Lei nº 037/010. O
projeto foi aprovado por 7 votos
favoráveis e 1 voto contrário. O
presidente agradece a presença de todos
e declara encerrada esta sessão.
Resumo da Ata nº 25, da Sessão
Extraordinária da Câmara
Municipal de Ubá, realizada no dia 19
de maio de 2010. Ausente o Vereador
Carlos da Silva Rufato. Ordem do Dia:
Ordem do Dia: Discussão e votação
final da seguinte matéria: Projeto de Lei
037/010 que “Altera a forma de
pagamento e concede desconto aos
contribuintes que optarem pelo
pagamento do IPTU – Imposto Predial e
Territorial Urbano em parcela única, no
exercício de 2010, e contém outras
disposições”. O projeto foi aprovado
por 7 votos favoráveis e 1 voto
contrário. O Sr. presidente agradece a
presença de todos e declara encerrada
esta sessão.
Resumo da Ata nº 26, da Sessão
Ordinária da Câmara Municipal de
Ubá, realizada no dia 24 de maio de
2010. Presente todos os Senhores
Vereadores. Aprovação das Atas nºs 22,
23 e 24, todas com abstenção do
vereador Paulo César e aprovação da ata
nº25, já com a presença do vereador
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apresentam risco de vulnerabilidade
social, e proporcionar o direito a
profissionalização e a proteção no
mercado de trabalho. Este Projeto
acontece através do acompanhamento
direto dos adolescentes na empresa
que foram inseridos e nas atividades
teóricas e práticas realizadas no
Patronato, por meio de uma equipe
multidisciplinar composta por
Pedagoga, Psicóloga, Assistente
Social, Professores de Karatê, de
Canto e de Teatro. O monitoramento é
feito através de reuniões mensais da
equipe multidisciplinar a fim de
discutir o andamento das atividades e
o desenvolvimento dos adolescentes,
além de visitas domiciliares e as
empresas e acompanhamento destes
adolescentes a nível comportamental,
escolar, familiar e no trabalho. Enfim,
espera-se com as ações deste Projeto
que o adolescente venha a ter uma
melhoria na qualidade de vida,
possibilitando-os a aprendizagem de
novas funções, através da inserção no
mercado de trabalho de forma
adequada, de acordo com o Ministério
do Trabalho e Emprego e do Estatuto
da Criança e do Adolescente, além de
resgatar os vínculos familiares e
afetivos destes adolescentes. Após a
colocação da convidada o vereador
Carlos Rufato fala sobre o incidente
ocorrido com uma mãe ao tentar
inscrever o seu filho para o programa
Pró-Adolescente, relatado nas atas de
nº 09 e 20. As convidadas se reservam
ao direito de falar sobre esse tema em
específico apenas na Comissão de
Educação, Saúde e Assistência Social.
O presidente agradece a presença de
todos e encerra a sessão às 21horas e
30minutos.
Resumo da Ata nº 22, da Sessão
Ordinária da Câmara Municipal de
Ubá, realizada no dia 17 de maio de
2010. Presente todos os Senhores
Vereadores. Aprovação da Ata nº 21 da
sessão anterior. Em seguida leitura do
Protocolo: leitura das
correspondências recebidas. Leitura
de Pareceres: Leitura de proposições
dos srs. Vereadores: Vereador Antero
Gomes de Aguiar: Indicação 078/10 –
ao Prefeito, que promova o
asfaltamento nos seguintes
logradouros de nossa cidade: Rua São
Pedro, Rua Orlando Teixeira de Abreu
e Rua Margarida Teixeira de Abreu,
próximas à Praça Francisco Parma,
Requerimento 079/10 – reiterando ao
Prefeito, pedido contido na Indicação
402/09, solicitando o asfaltamento da
Rua Nicolau Papa, Bairro Industrial.
Vereador Carlos da Silva Rufato:
Indicação 080/10 – ao Prefeito,
sugerindo a abertura da ponte, com
passeio da Rua Nossa Senhora
Aparecida, Requerimento 080/10 –
reiterando parcialmente pedido
contido na Indicação 312/09,
solicitando a realização do calçamento
e a colocação de rede de esgoto
sanitário para a Rua Paschoal Bianchi,
próximo ao trevo, Requerimento
081/10 – reiterando ao Prefeito a
realização do asfaltamento das ruas:
João Batista Rodrigues, Santiago e
Henrique Parma, para melhorar a
saída do Bairro Santa Bernadete,
Representação 027/10 – ao Chefe do
D e p a r t a m e n t o
d e
Operação/Distribuição Oeste da
Energisa, solicitando a colocação de
dois postes com iluminação pública
para a Rua José Campos, Bairro
Mangueira Rural, Representação
028/10 – ao Gerente da Viação Ubá,
estudos para viabilizar a implantação
do trajeto dos ônibus urbanos, em fase
da mudança do trânsito da Avenida
Olegário Maciel, sugerindo o
itinerário: que passe pelo Bairro
Mateus Schettino, descendo pela Rua
Corina Campos; pelo Bairro Santa
Bernadete, passando pelas ruas: João
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Atas do Poder Legislativo
Paulo César das sessões anteriores.
Em seguida leitura do Protocolo:
leitura das correspondências
recebidas. Leitura de Pareceres: 1)
Leitura do Projeto de Lei nº.029/10,
que autoriza o Legislativo Municipal a
contratar serviços de assistência à
saúde do servidor e seus dependentes
através de Plano Privado e dá outras
providências. 2) Leitura do Projeto de
Lei nº. 039/10, que autoriza a
concessão de subvenção social ao
Instituo Dr. Antônio Jacob da Paixão
Carneiro, abre crédito especial e
contém outras disposições. 3) Leitura
do Projeto de Lei nº 043/10 que dispõe
sobre o Título de Cidadania Honorária
de Ubá ao Senhor Oswaldo Elias
Lima. 4) Leitura do Projeto de Lei
nº.040/10 que autoriza o Poder
Executivo a abrir créditos especiais ao
orçamento vigente, para celebração de
convênio com o Ministério Público do
Estado de Minas Gerais, e dá outras
providências. Os Projetos de Lei
receberam parecer favorável da
comissão de Legislação, Justiça e
Redação Final. 5) Leitura do Projeto
de Lei Complementar nº.005/10 que
dá nova redação ao art.47 da Lei
Complementar nº.02, de 23 de janeiro
de 1991, e ao art.30, da Lei
Complementar nº. 014, de 18 de
dezembro de 1992. O projeto foi
remetido à consideração plenária.
Passa-se à leitura de proposições dos
srs. Vereadores: Vereador Antero
Gomes de Aguiar: 1) Indicação no.
083/10 – ao Prefeito, que promova o
asfaltamento da Rua Maria do Carmo
Cancela, Bairro Antonina Coelho. 2)
Indicação no. 084/10, ao prefeito, que
promova o asfaltamento da Rua Ary
Alves de Souza, Bairro Antonina
Coelho. 3) Indicação no. 085/10, ao
Prefeito, que promova o calçamento
no final da Rua Inês Guiducci,
aproximadamente 50 metros, Bairro
Meu Sonho. 4) Indicação no. 086/10,
ao Prefeito, injunções junto à
Energisa, para a colocação de um
poste, com iluminação pública, no
final da Rua Inês Guiducci, Bairro
Meu Sonho. Vereador Carlos da Silva
Rufato: 1) Indicação no. 087/10 – ao
Prefeito, regularização do calçamento
e asfalto da Rua Eliza Amaral Peron,
bairro Agroceres. 2) Indicação no.
088/10, ao Prefeito, indicando a
necessidade da abertura de uma rua
para fazer a ligação da Rua Giovani
Biscotto (fundos da Loja Souza e
Filho) com a Rua Rio Grande do Sul.
3) Indicação no. 089/10, ao Prefeito,
instalação de equipamento eletrônico
de fiscalização de velocidade – radar,
na Avenida Olegário Maciel. 4)
Requerimento no. 084/10, ao
Presidente desta Casa, para que
solicite ao Presidente da Comissão de
Obras e Serviços Públicos, que
verifique no local e emita parecer
sobre a necessidade da abertura de
uma via pública, ligando a Rua
Cândido Martins de Oliveira, Bairro
Santa Bernadete, à Rua Gualberto de
Melo, Bairro Industrial, a pedido dos
moradores daquela região. 5) Moção
de Pesar no. 032/10, pela falecimento
do Senhor Jesus Ferrari, ocorrido
recentemente em nossa cidade.
Vereador Dalmo José Coelho: 1)
Requerimento no. 085/10, ao Prefeito,
realização dos serviços de capina e
limpeza geral da estrada que liga o
Bairro Santa Rosa Até o Distrito de
Ubari. 2) Requerimento no. 086/10, ao
Secretário Municipal de Saúde,
solicitando-lhe o agendamento de uma
reunião no Distrito de Ubari,
objetivando discutir assuntos
relacionados à ares da saúde naquela
comunidade. Vereador Maurício
Valadão Reimão de Melo: 1) Moção
de Pesar no. 037/10, pelo falecimento
do ilustre Dr. Antônio Amaro Pinto
Carneiro. Vereadora Rosângela

Alfenas: 1) Requerimento no. 087/10,
ao Prefeito, o encaminhamento a esta
Casa, da relação constando o nome,
repartição de lotação, horário atual de
trabalho e data do apostilamento dos
servidores em atividade já beneficiados
pelo art. 78 da Lei Complementar no.
014/92, visando instruir a análise do
projeto de Lei encaminhado pelo
Prefeito, por intermédio da Mensagem
033, de 10/05/2010, que “dá nova
redação ao Art. 47 da Lei Municipal no.
02, de 23 de janeiro de 1991, e ao artigo
30 da Lei Complementar 014, de 18 de
dezembro de 1992. 2) Moção de
Congratulações e Aplausos no. 038/10,
ao Dr. Antônio Queiroz, pela
homenagem recebida por ocasião do
lançamento do livro “Um Certo
Antônio”. Vereador Vinícius Samôr de
Lacerda: 1) Representação no. 031/10, à
Empresa Viação Ubá de Coletivos
Urbanos, solicitando-lhes a
implantação de pelo menos duas linhas
de ônibus “Corujão” para circular após
às 23 horas. Proposição de autoria dos
Vereadores: Carlos da Silva Rufato e
Cláudio Ponciano: Moção de
Congratulações e Aplausos no. 039/10,
ao Senhor José Dias de Oliveira, Diretor
e Técnico do Departamento de Tênis de
Mesa da Associação dos Empregados
no Comércio de Ubá. Passa-se a Ordem
do Dia: Primeira discussão e votação
das seguintes matérias: 1) Projeto de Lei
Complementar nº 004/010 que “Dispõe
sobre o Estatuto Municipal da
Microempresa, da Empresa de Pequeno
Porte e do Micro Empreendedor
Individual, nos termos do Art. 179 da
Constituição Federal e da Lei
Complementar nº 123, de 14 de
dezembro de 2006, concedendo-lhes
tratamento diferenciado, favorecido e
simplificado, e dá outras providências”.
A matéria que encontrava-se sobrestada
para manifestação do IBAM foi
liberada para votação após parecer
favorável do mesmo. Primeiramente
são colocadas em votação as emendas
propostas pela Comissão de
Agricultura, Comércio, Indústria e
Meio Ambiente, que sugerem: Artigo 6º
- acrescenta-se a expressão EPP –
Empresa de Pequeno Porte; Artigo 10,
§2º - suprima-se o inciso III; Artigo 12 –
suprima-se; Artigo 15 – substitua-se o
prazo de 45 dias para 80 dias; Artigo 17
e 19 – acrescenta-se a expressão
“assegurada a ampla defesa e o
contraditório”; e Artigo 32 – suprimase. As emendas são aprovadas por
unanimidade (9 votos). Em seguida o
Projeto de Lei Complementar nº
004/010 é colocado em discussão. Antes
de votar, o vereador Maurício Valadão
diz reconhecer que a administração está
trabalhando pela modernização da
legislação, mas, no momento, prefere
votar a favor da associação dos
contadores, sendo, assim, contra o
projeto. Em votação, o projeto é
aprovado por 8 votos favoráveis e 1
contrário. Todas as proposições foram
aprovadas por unanimidade. O Sr.
presidente agradece a presença de
todos e declara encerrada esta sessão.
Resumo da Ata nº 27, da Sessão
Ordinária da Câmara Municipal de
Ubá, realizada no dia 31 de maio de
2010. Presentes todos os senhores
vereadores. Aprovação da Ata nº 26 da
sessão anterior. Em seguida leitura do
Protocolo: leitura das correspondências
recebidas. Leitura de Pareceres: 1)
Leitura do Projeto de Lei, de autoria do
prefeito municipal Vadinho Baião, que
autoriza o poder executivo a outorgar
concessão administrativa do terminal
rodoviário e dá outras providências. 2)
Leitura do Projeto de Lei, de autoria do
prefeito municipal Vadinho Baião, que
dá nova redação ao inciso 3 do art. 2º da
lei municipal. 3) Leitura do Projeto de
Lei, que declara de utilidade pública
municipal o Grupo Kizomba – A Festa
da Raça. 4) Leitura do Projeto de Lei, de

autoria do prefeito municipal Vadinho
Baião, que dispõe sobre a política
municipal de limpeza urbana e manejo
de resíduos sólidos. Os Projetos de Lei
receberam parecer favorável da
comissão de Legislação, Justiça e
Redação Final. Passa-se à Leitura de
proposições dos srs. Vereadores:
Vereador Antero Gomes de Aguiar: 1)
Indicação no. 091/10 – ao Prefeito, que
promova o asfaltamento da Rua Artur
Napoleão Pereira, Bairro Antonina
Coelho. 2) Indicação no. 092/10, ao
prefeito, que promova o asfaltamento da
Rua Doutor João Moreira Barletta,
Bairro Antonina Coelho. 3)
Representação no. 032/10, ao Chefe do
D e p a r t a m e n t o
d e
Operação/Distribuição Oeste da
Energisa, que promova a colocação de
luminárias nos postes já existentes no
final da Rua Major Tito César. Vereador
Carlos da Silva Rufato: 1) Indicação no.
090/10 – ao Prefeito, estudos para
viabilizar a instalação de semáforo na
saída do Bairro Coparma. Vereador
Cláudio Ponciano: 1) Moção de
Congratulações e Aplausos no. 040/10,
ao Senhor José Dias de Oliveira, Diretor
Técnico do Departamento de Tênis de
Mesa da Associação dos Empregados
no Comércio de Ubá e todos os atletas
que participaram da 1ª Etapa da Copa
Teresópolis de Tênis de Mesa de 2010,
realizada no Município de Teresópolis.
2) Moção de Congratulações e Aplausos
no. 041/10, à Loja Maçônica União e
Esperança de Ubá, na pessoa do
Venerável Mestre Ronaldo Mazzei, pela
realização da solenidade em
homenagem ao 21º BPMMG, sediado
em nossa cidade. Vereador Jorge
Custódio Gervásio: 1) Moção de Pesar
no. 042/10, pelo falecimento do Senhor
José Ferrari, ocorrido recentemente em
nossa cidade. 2) Requerimento no.
08910, ao Secretário Municipal de
Educação, informar a esta Câmara se os
professores da Escola Municipal Nossa
Senhora Aparecida estão recendo vale
transporte. 3) Representação no.
033/10, ao Comandante do 21º
BPMMG, intensificação do
policiamento preventivo na região dos
bairros Ponte Preta e mangueira Rural.
Vereadora Rosângela Maria Alfenas de
Andrade: 1) Moção de Pesar no. 043/10,
pelo falecimento da Sra. Edith Lima
Duarte, ocorrido recente em Ubá.
Vereador Vinícius Samôr de Lacerda:1)
Requerimento no. 088/10, à Secretaria
Municipal de Educação, solicitando a
implantação do “Projeto Diário” nas
escolas municipais. Vereadores Jorge
Custódio Gervásio e Rosângela Maria
Alfenas de Andrade: 1) Indicação no.
093/10, ao Prefeito e ao Secretário
Municipal de Educação, indicando a
urgente necessidade de melhorias no
imóvel onde funciona a Escola
Municipal Nossa Senhora Aparecida,
localizado no Bairro Meu Sonho.
Proposição de autoria de todos os
Ve r e a d o r e s d e s t a C a s a : 1 )
Requerimento no. 090/10 – ao Prefeito,
limpeza de um terreno de propriedade
da Prefeitura, próximo à quadra da
comunidade e a sinalização do mesmo
com placas de “Proibido Jogar Lixo” e
também limpeza dos bueiros do Bairro
Primavera e colocação de faixa de
pedestres em frente à Escola Municipal
São José. 2) Requerimento no. 091/10,
ao Prefeito, manilhamento para
captação de águas pluviais de toda
extensão da Rua Lilina Rinaldi. 3)
Requerimento no. 092/10, ao Prefeito,
calçamento do Bairro Jardim
Esperança; instalação de um posto de
saúde para servir o bairro e ainda, que
sejam revistos os valores do IPTU. 4)
Requerimento no. 093/10, ao Prefeito,
calçamento e limpeza dos lotes vagos
d o B a i r r o J o ã o Te i x e i r a . 5 )
Requerimento no. 094/10, ao Prefeito,
calçamento das ruas e sistema de
captação de águas pluviais para o Bairro

João Teixeira. 6) Requerimento no.
095/10, ao Prefeito, que o carro
“fumacê” passe com mais freqüência
pelo Bairro Santa Edwiges. 7)
Requerimento no. 096/10, ao Prefeito,
asfaltamento das ruas do Bairro Jardim
Esperança e também providências
quanto ao esgoto que corre a céu aberto
pelo bairro e ainda, a ampliação da
Escola Municipal São José, para atender
melhor os alunos da comunidade. 8)
Requerimento no. 098/10, ao Prefeito,
colocação de quebra-molas na Rua
Olímpio Ribeiro, Bairro Primavera e na
Rua Geraldo Magela Fernandes, Bairro
Santa Edwiges. 9) Requerimento no.
099/10, ao Prefeito, colocação de
tampas em inúmeros bueiros que estão
abertos no Bairro Santa Edwiges. 10)
Requerimento no. 100/10, ao Prefeito,
providências em relação ao esgoto sem
tratamento que passa a céu aberto por
várias propriedades rurais do Bairro
João Teixeira, contaminando a
produção de hortaliças desses pequenos
produtores. 11) Representação no.
034/10, ao Comandante do 21º
BPMMG, solicitando que seja
destacado militares para fiscalizar e
orientar a saída dos alunos da Escola
Municipal São José. Passa-se a Ordem
do Dia: Segunda discussão e votação da
seguinte matéria: 1) Projeto de Lei
Complementar nº. 004/010 que “Dispõe
sobre o Estatuto Municipal da
Microempresa, da Empresa de Pequeno
Porte e do Micro Empreendedor
Individual, nos termos do Art. 179 da
Constituição Federal e da Lei
Complementar nº 123, de 14 de
dezembro de 2006, concedendo-lhes
tratamento diferenciado, favorecido e
simplificado, e dá outras providências”.
Antes de votar o vereador Maurício
Valadão pede para que seja constado em
ata que, assim como na primeira
votação, ele irá votar contra a matéria,
seguindo o parecer da Associação dos
Contadores que acredita não ser correto
que o locador do imóvel seja
responsável pelo Habite-se. De acordo
com a Associação, essa
responsabilidade teria que ser repassada
para o locatário. O Projeto de Lei nº.
004/010 foi aprovado por 8 votos
favoráveis e 1 voto contrário. Discussão
e votação única da seguinte matéria:
Projeto de Lei nº. 043/010 que “Dispõe
sobre a concessão do Título de
Cidadania Honorária de Ubá ao senhor
Oswaldo Elias Lima. O projeto foi
aprovado por unanimidade (9 votos).
Primeira discussão e votação das
seguintes matérias: 1) Projeto de Lei nº.
029/010 que “Autoriza o Legislativo
Municipal a contratar serviço de
assistência à saúde do servidor e seus
dependentes através de Plano Privado e
dá outras providências.” 2) Projeto de
Lei nº. 039/010 que “Autoriza a
concessão de subvenção social ao
Instituo Dr. Antônio Jacon da Paixão
Carneiro, abre crédito especial e contém
outras disposições.” 3) Projeto de Lei
nº. 040/010 que “Autoriza o Poder
Executivo a abrir créditos especiais ao
orçamento vigente, para celebração de
convênio com o Ministério Público do
Estado de Minas Gerais, e dá outras
providências.” 4) Projeto de Lei
Complementar nº. 005/010 que “Dá
nova redação ao art. 47 da Lei
Complementar nº. 02, de 23 de janeiro
de 1991, e ao art. 30, da Lei
Complementar nº. 014, de 18 de
dezembro de 1992.” Antes da votação a
vereadora Rosangela Alfenas apresenta
uma emenda ao projeto de autoria de
todos os vereadores: 1)“Seja dada a
seguinte redação ao caput do art. 2º do
Projeto de Lei Complementar 005: Art.
2º - Os artigos 30, 49, 96, 108 e 123 da
Lei Complementar Municipal nº 14, de
18 de dezembro de 1992, passam a
vigorar com a seguinte redação. 2.
Sejam suprimidas do art. 2º do Projeto
de Lei Complementar 005/010 as novas

redações propostas para o art. 78, caput
e §§ 1º e 2º da Lei Complementar
014/92. 3) Seja incluído o art. 4º ao
Projeto de Lei Complementar 005/010,
passando-se o atual artigo a figurar
como art. 5º: Art. 4º fica revogado. o art.
78, caput e parágrafo único da Lei
Complementar 014/92. Os projetos de
lei foram aprovados por unanimidade (9
votos). A emenda foi aprovada por
unanimidade. (9 votos).. Todas as
proposições foram aprovadas. Palavra
Livre: vereador Carlos Rufato agradece
a todos os vereadores da Comissão de
Obras que estiveram presentes na
reunião realizada no bairro Santa
Bernadete no dia 26 de maio e diz que
não teve a intenção de colocar a
população contra a administração no
local da reunião, mas sim de demonstrar
que o bairro Santa Bernadete ficou
muito prejudicado com a alteração feita
recentemente no trânsito de Ubá e os
moradores estão cobrando uma solução
para o caso. O Sr. presidente agradece a
presença de todos e declara encerrada
esta sessão. Após a reunião os
vereadores recebem o senhor
Guilherme de Souza Manacoda que se
inscreveu para participar de uma
audiência pública para falar sobre a
questão da limpeza pública do
município de Ubá.
Resumo da Ata nº 28, da Sessão
Ordinária da Câmara Municipal de
Ubá, realizada no dia 07 de junho de
2010. Presente todos os Senhores
Vereadores. Antes da votação, o
vereador Maurício Valadão pede para
que seja corrigido o nome de uma rua
citada incorretamente Aprovação da Ata
nº 27 da sessão anterior. Em seguida
leitura do Protocolo: leitura das
correspondências recebidas. Leitura das
proposições dos srs. Vereadores:
Vereador Antero Gomes de Aguiar: 1)
Requerimento no. 105/10 – ao Prefeito,
reiterando-lhe pedido contido na
Indicação no. 345/09, de autoria do
Vereador Carlos da Silva Rufato, que
solicita a realização do calçamento para
a Rua Francisco André Araújo. 2)
Moção de Pesar no. 044/10, pelo
falecimento da Sra. Hilda Loris de
Oliveira. 3) Projeto de Lei no. 051/10,
que dispõe sobre a concessão do Título
de Cidadania Honorária de Ubá ao
Senhor João Paulo Pereira. 4) Projeto de
Lei no. 052/10, que dispõe sobre a
denominação de Travessas Benedito
Muniz dos Santos a logradouro público
desta cidade. Vereador Dalmo José
Coelho: 1) Projeto de Lei no. 053/10,
que dispõe sobre a concessão do Título
de Cidadania Honorária de Ubá ao
Empresário Sebastião Fortunato
Lucarelli. Vereador Luiz Alberto
Gravina: 1) Projeto de Lei no. 054/10,
que dispõe sobre a concessão do Título
de Cidadania Honorária de Ubá ao
Deputado Federal Leonardo Lemos
Barros Quintão. Vereador Maurício
Va l a d ã o R e i m ã o d e M e l o : 1 )
Requerimento no. 097/10, ao Professor
José Afrânio e demais lideranças da
Colônia Padre Damião, convidando
para comparecerem a esta Casa, para
informarem aos Vereadores dos
benefícios ocorridos naquela
comunidade, após a realização da 1ª
reunião da Câmara Itinerante. 2)
Requerimento no. 101/10, ao Secretário
Municipal de Saúde, a pedido dos
moradores, denunciando a falta de
médicos na Unidade Básica de Saúde do
Bairro Agroceres, que no momento só
tem uma médica (pediatra) atendendo;
os moradores do Bairro Industrial,
região da Praça Francisco Parma,
reclamam da dificuldade de
conseguirem atendimento médico;
muitas reclamações também se
relacionam com o atendimento de
ortopedia pelo SUS: as consultas são
realizadas apenas na Colônia Padre
Damião, para todos os pacientes de Ubá
e da região, e as cirurgias são realizadas
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apenas em Muriaé. E ainda, ressalta a
carência constante do atendimento
médico em Diamante. Vereador Paulo
César Raymundo: 1) Indicação no.
095/10, ao Prefeito, recapeamento
asfáltico de todas as ruas do Bairro
Pires da Luz. 2) Indicação no. 096/10,
ao Prefeito, concessão de um terreno
localizado no Córrego São Domingos,
Ligação, para a construção da sede da
Pastoral da Sobriedade. 3)
Requerimento no. 102/10, ao
Secretário Municipal de Saúde,
informações sobre o número de
médicos contratados pelo Município,
bem como a descrição da
especialidade, jornada de trabalho e
local de atendimento de cada um
deles. 4) Requerimento no. 103/10, ao
Prefeito, e ao Secretário Municipal de
Administração, que enviem a esta
Casa, com urgência, um plano de
carreira que realmente contemple os
servidores públicos. 5) Requerimento
no. 104/10, ao Prefeito, reiterando
parcialmente pedido contido na
Indicação no. 128/09, de autoria do
Vereador Antero Gomes de Aguiar,
solicitando o asfaltamento da Rua
José Paulino Carioca, Bairro Peluso.
Vereadora Rosângela Maria Alfenas
de Andrade: 1) Projeto de Lei no.
055/10, que dispõe sobre a
denominação de Avenida Dr. Heitor
Peixoto Toledo a via pública do
Município de Ubá. Vereador Vinícius
Samôr de Lacerda: 1) Moção de
Congratulações e Aplausos no.
045/10, aos compositores e cantores:
Max Setenta, Nicácio Robert, Bráulio
Hilário e Alan Reis, pela conquista do
3º lugar, com a música “Caligrafia”,
no 10º FEMUP – Festival de Música
Popular, da cidade de Visconde do Rio
Branco. Vereadores Carlos da Silva
Rufato e Luiz Alberto Gravina: 1)
Projeto de Lei no. 056/10, que dispõe
sobre a denominação de Rua Joana
Teixeira de Paiva Costa a logradouro
público do Distrito de Diamante,
desta cidade. Passa-se a Ordem do
Dia: Discussão e votação final da
seguinte matéria: 1) Projeto de Lei
nº.029/010 que Autoriza o Legislativo
Municipal a contratar serviço de
assistência à contratar serviço de
assistência à saúde do servidor e seus
dependentes através de Plano Privado
e dá outras providências. 2) Projeto de
Lei nº. 039/010 que Autoriza a
concessão de subvenção social ao
Instituto Dr. Antônio Jacob da Paixão
Carneiro, abre crédito especial e
contém outras disposições”. 3)
Projeto de Lei nº. 040/010 que
Autoriza o Poder Executivo a abrir
créditos especiais ao orçamento
vigente, para celebração de convênio
com o Ministério Público do Estado
de Minas Gerais e dá outras
providências. 4) Projeto de Lei
Complementar nº. 005/010 que Dá
nova redação ao art. 47 da Lei
Complementar nº. 02, de 23 de janeiro
de 1991, e ao art. 30, da Lei
Complementar nº. 014, de 18 de
dezembro de 1992. Antes da votação a
vereadora Rosângela Alfenas faz a
leitura de uma emenda de redação de
autoria de todos os vereadores: “Dê-se
ao Projeto de Lei Complementar nº.
005/010 que Dá nova redação ao art.
47 da Lei Complementar nº. 02, de 23
de janeiro de 1991, e ao art. 30, da Lei
Complementar nº. 014, de 18 de
dezembro de 1992. Art. 5º - Esta lei
entra em vigor 60 dias após sua
publicação”. Todos os projetos foram
aprovados por unanimidade (9 votos).
A emenda foi aprovada por
unanimidade. Primeira discussão e
votação das seguintes matérias: 1)
Projeto de Lei nº. 034/010 que
Declara de Utilidade Pública
Municipal, o Grupo de Capoeira
Kizomba a festa da Raça. 2) Projeto de

Lei nº. 046/010 que Dispõe sobre a
Política Municipal de Limpeza Urbana
e Manejo de Resíduos Sólidos, autoriza
e estabelece as condições para a
contratação de parceria públicoprivada quanto os serviços que a
integram e dá outras providências. 3)
Projeto de Lei nº. 048/010 que Autoriza
o Poder Executivo a outorgar
concessão administrativa do Terminal
Rodoviário e dá outras providências. 4)
Projeto de Lei nº. 050/010 que Dá nova
redação ao inciso III do art. 2º da Lei
Municipal nº. 3.869, de 24 de maio de
2010. Todos os projetos de lei foram
aprovados por unanimidade (9 votos).
Todas as proposições foram aprovadas.
Passa-se à leitura da Ordem do Dia da
próxima reunião. Palavra livre:
vereador Vinícius Samôr convida a
todos os vereadores a participarem de
uma palestra sobre a Lei Orgânica que
acontecerá no dia 17 de junho, na
Câmara Municipal. O vereador Paulo
César pede para que a lista de doenças
que se enquadram na perícia médica
para servidores públicos seja revista
Aproveita para lembrar que, além de
contemplar as pessoas enfermas, seria
importante também que as mães com
filhos pequenos pudessem ser liberadas
para ficar com eles no hospital. O Sr.
presidente agradece a presença de
todos e declara encerrada esta sessão.
Resumo da Ata nº 29, da Sessão
Extraordinária da Câmara
Municipal de Ubá, realizada no dia
07 de junho de 2010. Presentes todos
os Senhores Vereadores. Ordem do Dia:
Discussão e votação final das seguintes
matérias: 1) Projeto de Lei nº. 046/010
que Dispõe sobre a Política Municipal
de Limpeza Urbana e Manejo de
Resíduos Sólidos, autoriza e estabelece
as condições para a contratação de
parceria público-privada quanto os
serviços que a integram e dá outras
providências. 2) Projeto de Lei nº.
048/010 que Autoriza o Poder
Executivo a outorgar concessão
administrativa do Terminal Rodoviário
e dá outras providências. 3) Projeto de
Lei nº. 050/010 que Dá nova redação ao
inciso III do art. 2º da Lei Municipal nº.
3.869, de 24 de maio de 2010. Os
projetos foram aprovados por
unanimidade (9 votos). O presidente
agradece a presença de todos e declara
encerrada esta sessão.
Resumo da Ata nº 30, da Sessão
Ordinária da Câmara Municipal de
Ubá, realizada no dia 14 de junho de
2010. Presentes todos os Senhores
Vereadores. Aprovação das Atas nºs 28
e 29 das sessões anteriores. Em seguida
leitura do Protocolo: leitura das
correspondências recebidas. Passa-se à
Leitura de Pareceres: 1) Leitura do
Projeto de Lei, que dá nova redação aos
anexos 3 e 6 da Lei Complementar nº.
106. 2) Leitura do Projeto de Lei, que
autoriza o poder executivo a conceder
subvenção social a Associação dos
Empregados do Comércio de Ubá. 3)
Leitura do Projeto de Lei, que dispõe
sobre a concessão do Título de
Cidadania Honorária de Ubá ao Senhor
João Paulo Pereira. 4) Leitura do
Projeto de Lei, que dispõe sobre a
concessão do Título de Cidadania
Honorária de Ubá ao Empresário
Sebastião Fortunato Lucarelli. 5)
Leitura do Projeto de Lei, que dispõe
sobre a concessão do Título de
Cidadania Honorária de Ubá ao
Deputado Federal Leonardo Lemos
Barros Quintão. Os Projetos de lei
receberam parecer favorável da
comissão de Legislação, Justiça e
Redação Final. Passa-se à Leitura de
proposições dos srs. Vereadores:
Vereador Antero Gomes de Aguiar: 1)
Indicação no. 102/10, ao Prefeito, que
solicita o asfaltamento da Rua Coubert
de Moura Estevão, Bairro Noeme
Batalha. 2) Requerimento no. 107/10,

ao Prefeito, reiterando pedido contido
na Indicação no. 161/09, de autoria do
Vereador Luiz Alberto Gravina, que
solicita o asfaltamento da Rua São
Paulo, Bairro Talma. 3) Requerimento
no. 108/10, ao Prefeito, reiterando
pedido contido na Indicação no.
405/09, de autoria do Vereador Paulo
César Raymundo, que solicita o
asfaltamento da Rua José Peluso. 4)
Requerimento no. 109/10, ao Prefeito,
reiterando pedido contido na Indicação
no. 003/10, de autoria do Vereador
Carlos da Silva Rufato, que solicita a
realização do asfaltamento da Rua João
Peron, Bairro Agroceres. Vereador
Cláudio Ponciano: 1) Indicação no.
097/10, ao Prefeito, a realização da
reforma do calçamento da Rua Goiás,
Bairro Chiquito Gazolla,
principalmente próximo ao no. 115. 2)
Indicação no. 098/10, ao Prefeito,
asfaltamento da Rua Antônio Talma,
Bairro Caxangá/Cristo Redentor. 3)
Indicação no. 100/10, ao Prefeito,
limpeza geral de um lote localizado à
Rua José Costa Marques, no. 115,
Bairro Ponte Preta. Vereador Dalmo
José Coelho: 1) Moção de
Congratulações e Aplausos no. 046/10,
ao Secretário Municpal de
Planejamento e Gestão, Dr. Francisco
Antônio Nascimento, pelos relevantes
serviços prestados à comunidade
ubaense. Vereador Maurício Valadão
Reimão de Melo: 1) Requerimento no.
106/10, ao Diretor de Trânsito de Ubá,
Prof. Joaquim Carlos de Souza,
solicitando medidas mais efetivas para
a melhoria do trânsito no município.
Vereador Paulo César Raymundo: 1)
Requerimento no. 110/10, ao Prefeito,
reiterando-lhe pedido contido na
Indicação n.º 032/09, no sentido de
determinar a urgente realização de
capina e limpeza do lote de propriedade
da Municipalidade, localizado à Rua
Francisco Teixeira de Abreu, ao lado do
no. 766, no Bairro Palmeiras. 2) Moção
de Congratulações e Aplausos no.
047/10, aos servidores do Gabinete do
Prefeito de Ubá, Evandro Doriguêtto,
Eliane Araoeira Barbosa Martins,
Marina Feital Fusaro, Francisco de
Carvalho, Alice Randon, Aldeir
Augusto Ferraz, Isabella Campanha de
Souza, Francisco Marino de Azevedo,
Ana Paula Gomes de A. Vargas e André
Luiz de Oliveira, pelos relevantes
serviços prestados junto o Gabinete do
Prefeito. 3) Moção de Pesar no. 048/10,
pelo falecimento da Senhora Carmelina
Silvério Pacienza, ocorrido
recentemente em nossa cidade.
Vereador Vinícius Samôr de Lacerda:
1) Projeto de Lei no. 057/10, que dispõe
sobre a concessão do Título de
Cidadania Honorária de Ubá à Senhora
Lina Maria de Meira Migliorini.
Proposição de todos os Vereadores
desta Casa, referente à Câmara
Itinerante ocorrida na Escola Municipal
São José: 1) Indicação no. 101/10, ao
Prefeito e ao Secretário Municipal de
Saúde, solicitando-lhes medidas para
melhorar o atendimento do Posto de
Saúde do Bairro Primavera, mantendo
o médico pediatra que atende
atualmente e que seja retirado o Dr. José
Maria do quadro de médicos que
prestam serviços para o posto de saúde.
Passa-se a Ordem do Dia: Discussão e
votação final da seguinte matéria:
Projeto de Lei nº. 034/010 que “Declara
de Utilidade Pública Municipal, o
Grupo de Capoeira Kizomba a Festa da
Raça. O projeto de lei foi aprovado por
unanimidade. Passa-se a Discussão e
votação das proposições: O vereador
Paulo César solicita que sejam
separados a Indicação nº. 101/10 e o
Requerimento nº. 110/10. As demais
proposições foram aprovadas por
unanimidade. Após discussão ambos
foram aprovados por unanimidade. O
presidente faz a leitura da Ordem do

Dia da próxima reunião ordinária.
Palavra Livre: o vereador Jorge
Gervásio pede que seja agendada uma
reunião com o Sr. Egídio Campos
Santana, gerente da Viação Ubá, para
que possa ser discutido os horários e
itinerários dos ônibus que atendem a
população de Ubá. O vereador Paulo
César pede para que seja registrado o
auxílio que o Sr. Saulo Levindo Coelho,
provedor da Santa Casa de Belo
Horizonte, prestou ao lhe ajudar a
conseguir uma cirurgia de aneurisma
cerebral para um morador de Ubá. O
vereador Dalmo Coelho pede para que
seja tomada providências para que seja
resolvido o problema da falta de
policiamento no trânsito do distrito de
Ubari, especialmente nos fins de
semana. O presidente sugere que seja
agendada uma reunião entre a
Comissão de Segurança Pública e o
Comandante da 35ª Cia. da PM de Ubá
para que possa ser discutido o assunto.
O vereador Cláudio Ponciano faz
menção à cirurgia de aneurisma
cerebral feita em um paciente de Ubá
em Belo Horizonte, citada pelo
vereador Paulo César, e lembra que o
Hospital Santa Isabel possui toda a
estrutura para fazer essa e outros tipos
de cirurgias e que só não o faz porque
não conseguiu credenciamento em
procedimentos de alta complexidade
junto ao SUS, que lhe pemitiria realizar
esse tipo de procedimento de forma
gratuita para a população. Os
vereadores Cláudio Ponciano e
Rosangela Alfenas pedem para que os
demais vereadores se mobilizem e se
empenhem para ajudar ao Hospital a
conseguir esse credenciamento que
traria muitos benefícios para toda a
população de Ubá, evitando que
pacientes daqui sejam levados para
outras cidades para fazer tratamentos
que poderiam ser feitos em Ubá. O Sr.
Presidente declara encerrada esta
sessão.
Resumo da Ata nº 31, da Sessão
Ordinária da Câmara Municipal de
Ubá, realizada no dia 21 de junho de
2010. Presente todos os Senhores
Vereadores. Aprovação da Ata nº 30 da
sessão anterior. Em seguida leitura do
Protocolo: leitura das correspondências
recebidas. Passa-se à Leitura de
Pareceres: 1) Leitura do Projeto de Lei,
que dispõe sobre a concessão do Título
de Cidadania Honorária a Senhora Lina
Maria de Meira Migliorin. 2) Leitura do
Projeto de Lei, encaminhado pelo
prefeito Vadinho Baião, que dispõe
sobre a criação de um cargo de fiscal
das relações de consumo de provimento
efetivo no quadro permanente da
Prefeitura Municipal de Ubá. 3) Leitura
do Projeto de Lei, encaminhado pelo
prefeito Vadinho Baião, que dispõe
sobre a criação de cargos de Fiscal
Sanitário no quadro permanente da
Prefeitura Municipal de Ubá. Os
Projeto de lei receberam parecer
favorável da comissão de Legislação,
Justiça e Redação Final. Passa-se, à
Leitura de proposições dos srs.
Vereadores: Vereador Antero Gomes de
Aguiar:1) Indicação no. 103/10, ao
Prefeito, solicitando o asfaltamento da
Rua Bulgária, Bairro Fazendinha. 2)
Indicação no. 104/10, ao Prefeito,
solicitando o asfaltamento da Rua
Argentina, Bairro Fazendinha. 3)
Requerimento no. 118/10, ao Prefeito,
reiterando pedido contido na Indicação
no. 164/09, de autoria deste Vereador,
que solicita o asfaltamento da Rua
Argélia, Bairro Fazendinha. Vereador
Jorge Custódio Gervásio: 1)
Requerimento no. 112/10, ao Prefeito,
que entre em contato com a Empresa
Viação Ubá, que presta serviço de
ônibus coletivo no município, para que
faça as adaptações necessárias ao
transporte dos portadores de
deficiência física (cadeirantes). 2)

Requerimento no. 113/10, ao Prefeito,
colocação de placas de regulamentação
de velocidade e de advertência, em
ambos os lados da via pública, e a
pintura de faixas de pedestres na Rua
Antenor Machado, nas proximidades
da Rua José Pedro Caldeira, onde
funciona a Escola Estadual Senador
Levindo Coelho. 3) Requerimento no.
114/10, ao Gerente da Viação Ubá,
convidando-a a participar de uma
reunião ordinária desta Casa, com a
finalidade de expor sobre as adaptações
nos coletivos urbanos para atender as
necessidades da população. 4)
Requerimento no. 115/10, ao Gerente
da Viação Ubá, implantação de uma
linha de ônibus urbano para
atendimento dos moradores da Vila
Casal até as proximidades do Bairro
San Raphael. 5) Requerimento no.
119/10, ao Prefeito, reiterando
parcialmente pedido contido na
Indicação no. 111/09, de autoria do
Vereador Paulo César Raymundo, que
solicita a continuidade do asfaltamento
do Bairro Schiavon. 6) Requerimento
no. 120/10, ao Gerente da Viação Ubá,
que promova a implantação da linha de
ônibus urbano que passe pelas ruas do
Bairro Schiavon. Vereadores Jorge
Custódio Gervásio e Carlos da Silva
Rufato: 1) Requerimento no. 116/10, ao
Gerente da Viação Ubá, promover
estudos visando efetivar a alteração no
último horário – 19h30min, para as
22h30min, do ônibus coletivo que
atende o Bairro Santa Bernadete. 2)
Requerimento no. 117/10, ao Gerente
da Viação Ubá, promover estudos
visando efetivar uma alteração no
itinerário do ônibus coletivo que atende
o Aeroporto Municipal, passando ainda
pelo Bairro Santa Bernadete,
estendendo também seu horário de
atendimento até às 22h30min. Vereador
Vinícius Samôr de Lacerda: 1) Moção
de Congratulações e Aplausos no.
049/10, aos Grupos de Teatro Ubaense
que participaram e foram premiados em
diversas categorias no 5º Festival de
Teatro de São João Nepomuceno. A
cidade se fez representar pelos grupos:
“Risada Livre Show”, “Rastro dos
Astros” e “Impactus”, sendo premiados
nas seguintes categorias: Teatro de Rua:
ator – Lucas Menezes, peça – As
aventuras desamorosas de Midubin e
Maribunda, Grupo Risada Livre Show;
Categoria Infantil: trilha sonora – A
Revolta dos Brinquedos, grupo: Rastro
dos Astros; Atriz Coadjuvante Infantil:
Graziele Cordeiro, peça - A Revolta dos
Brinquedos, Grupo: Rastros dos
Astros; Ator Mirim: Iago Nascimento,
peça – O Noviço, Grupo Impactus;
Atriz Mirim: Bárbara Gonçalves, peça
– O Noviço, Grupo Impactus.Passa-se a
Ordem do Dia: Primeira discussão e
votação das seguintes matérias: 1)
Projeto de Lei nº 047/010 que
“Autoriza o Poder Executivo a
conceder subvenção social à
Associação dos Empregados no
Comércio de Ubá, e contém outras
disposições”. 2) Projeto de Lei
Complementar nº 007/010 que “Dá
nova redação aos anexos III e VI da Lei
Complementar Municipal nº 106, de 08
de setembro de 2009, cria o Símbolo de
vencimento CC-00, modifica o símbolo
e o nível de vencimentos dos Médicos
do PSF e dá outras providências”. Os
projetos de lei foram aprovados por
unanimidade (9 votos). Discussão e
votação única das seguintes matérias:
1) Projeto de Lei nº 051/010 que
“Dispõe sobre a concessão do Título de
Cidadania Honorária de Ubá, ao Senhor
João Paulo Pereira”. 2) Projeto de Lei nº
053/010 que “Dispõe sobre a concessão
do Título de Cidadania Honorária de
Ubá, ao Empresário Sebastião
Fortunato Lucarelli”. 3) Projeto de Lei
nº 054/010 que “Dispõe sobre a
concessão do Título de Cidadania
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Pedro, Bairro Coparma. 5) Indicação
no. 109/10, ao Prefeito, asfaltamento da
Rua Expedicionário Rui Balbi. 6)
Indicação no. 110/10, ao Prefeito,
limpeza geral no final da Rua Maestro
João Ernesto, Bairro Coparma. 7)
Indicação no. 111/10, ao Prefeito,
calçamento da Rua Nilton dos Santos,
no trecho entre a Igreja São José até a
Rua Erotides Neiva Campomizzi. 8)
Requerimento no. 121/10, ao Prefeito,
reiterando parcialmente pedido contido
na Indicação no. 351/09, asfaltamento
da Rua André Bafa, Bairro Coparma, e
Rua Nilton dos Santos que dá acesso à
Igreja São José. Vereador Dalmo José
Coelho: 1) Indicação no. 112/10, ao
Prefeito, modernização das praças
públicas do Distrito de Ubari,
transformando-as em áreas de lazer,
com quadras poliesportivas. Vereador
Luiz Alberto Gravina: 1) Moção de
Pesar no. 049/10, pelo falecimento da
estimada Dayse Valéria Marrazzo
Oliveira Fernandes. 2) Moção de Pesar
no. 050/10, pelo falecimento do Sr.
Raimundo Carneiro Flores. 3) Moção
de Pesar no. 051/10, pelo falecimento
da Senhora Lygia Gomes de Barros.
Vereador Paulo César Raymundo: 1)
Indicação no. 113/10, ao Prefeito,
limpeza urgente no trecho entre o anel
viário, no sentido Bonsucesso,
passando pelo Córrego dos Braguinhas
até no trevo, final do anel viário,
rodovia Ubá/Rodeiro. 2) Indicação no.
114/10, ao Prefeito, capina urgente
entre o anel viário, no sentido da Vila
Casal, até Ligação. 3) Moção de Pesar
no. 053/10, pelo falecimento de
Daniele Serrato Barbosa Rinaldi. 4)
Moção de Pesar no. 054/10, pelo
falecimento da Senhora Elaine Teixeira
de Oliveira. 5) Moção de Pesar no.
055/10, pelo falecimento do Senhor
Marino Feital Teixeira. Vereadora
Rosângela Maria Alfenas de Andrade:
1) Moção de Pesar no. 052/10, pelo
falecimento da Senhora Maria Luzia
Brandão Teixeira. Ordem do Dia:
Discussão e votação final das seguintes
matérias: 1) Projeto de Lei nº 047/010
que “Autoriza o Poder Executivo a
conceder subvenção social à
Associação dos Empregados no
Comércio de Ubá, e contém outras
disposições”. 2) Projeto de Lei
Complementar nº 007/010 que “Dá
nova redação aos anexos III e VI da Lei
Complementar Municipal nº 106, de 08
de setembro de 2009, cria o Símbolo de
vencimento CC-00, modifica o símbolo
e o nível de vencimentos dos Médicos
do PSF e dá outras providências”. Os
projetos de lei foram aprovados por
unanimidade (9 votos). Discussão e
votação única da seguinte matéria:
Projeto de Lei nº 057/010 que “Dispõe
sobre a concessão do Título de
Cidadania Honorária de Ubá, a Senhora
Lina Maria de Meira Migliorini”. O
projeto de lei foi aprovado por
unanimidade (9 votos). Primeira
discussão e votação: 1) Projeto de Lei
Complementar nº 009/010 que “Dispõe
sobre a criação de um cargo de Fiscal
Sanitário no Quadro Permanente da
Prefeitura Municipal de Ubá. 2) Projeto
de Lei Complementar nº 010/010 que
“Dispõe sobre a criação de um cargo de
fiscal das relações de consumo, de
provimento efetivo, no Quadro
Permanente da Prefeitura Municipal de
Ubá”. Os projetos de lei foram
aprovados por unanimidade (9 votos).
Todas as proposições foram aprovadas
por unanimidade. O Sr. Presidente
declara encerrada esta sessão.
Resumo da Ata nº 33, da Sessão
Ordinária da Câmara Municipal de
Ubá, realizada no dia 29 de junho de
2010. Presente todos os Senhores
Vereadores. Passa-se a Ordem do Dia:
Discussão e votação final das seguintes
matérias: 1) Projeto de Lei
Complementar nº 009/010 que “Dispõe

sobre a criação de um cargo de Fiscal
Sanitário no Quadro Permanente da
Prefeitura Municipal de Ubá. 2) Projeto
de Lei Complementar nº 010/010 que
“Dispõe sobre a criação de um cargo de
fiscal das relações de consumo, de
provimento efetivo, no Quadro
Permanente da Prefeitura Municipal de
Ubá”.Os projetos foram aprovados por
unanimidade (9 votos). O Sr. Presidente
declara encerrada esta sessão.
Resumo da Ata nº 34, da Sessão
Ordinária da Câmara Municipal de
Ubá, realizada no dia 05 de julho de
2010. Ausente o vereador Vinícius
Samôr. Aprovação das Atas nºs 32 e 33
das sessões anteriores. Em seguida
leitura do Protocolo: leitura das
correspondências recebidas. Leitura de
Pareceres: 1) Leitura do Projeto de Lei,
encaminhado pelo prefeito Vadinho
Baião, que dispõe sobre as diretrizes
para elaboração da lei orçamentária do
município de Ubá para o exercício de
2011 e dá outras providências. Projeto
recebeu parecer favorável da comissão
de Orçamento, Finanças e Tomada de
Contas. 2) Leitura do Projeto de Lei
Complementar, encaminhado pelo
prefeito Vadinho Baião, que concessão
de subvenção social à Associação de
Pais e Amigos dos Excepcionais de
Ubá. Projeto recebeu parecer favorável
da comissão de Legislação, Justiça e
Redação Final. 3) Leitura do Projeto de
Lei, encaminhado pelo prefeito
Vadinho Baião, que autoriza a
suplementação de subvenção
concedida à Sociedade Ubaense de
Artes e Ofícios para desenvolvimento
de ações do programa PróAdolescente. Projeto recebeu parecer
favorável da comissão de Legislação,
Justiça e Redação Final. 4) Leitura do
Projeto de Lei Complementar,
encaminhado pelo prefeito Vadinho
Baião, que dá nova redação ao art. 3º da
Lei Complementar 117. Projeto
recebeu parecer favorável da comissão
de Legislação, Justiça e Redação Final.
5) Leitura do Projeto de Lei dos
vereadores Carlos da Silva Rufato e
Luiz Alberto Gravina que dispõe sobre
a denominação de rua Joana Teixeira
Paiva Costa a logradouro público do
distrito de Diamante desta cidade.
Projeto recebeu parecer favorável da
comissão de Legislação, Justiça e
Redação Final. Passa-se à Leitura de
proposições dos srs. Vereadores:
Vereador Antero Gomes de Aguiar: 1)
Indicação no. 105/10, ao Prefeito,
solicitando o asfaltamento da Rua
Avenida Ary Barroso, Bairro Jardim
Glória. 2) Indicação no. 107/10, ao
Prefeito, solicitando o asfaltamento da
Rua Alagoas, Bairro Chiquito Gazolla.
3) Indicação no. 108/10, ao Prefeito,
solicitando o calçamento da Rua
Reginaldo Francisco Coelho. 4)
Requerimento no. 127/10, ao
Comandante do 21º BPMMG, que
promova policiamento ostensivo no
bairro Cibraci de nossa cidade.
Vereador Carlos da Silva Rufato: 1)
Indicação no. 117/10, ao Prefeito,
asfaltamento da Rua Valdir Pierandrei
Fazolla, Bairro Altair Rocha. Vereador
Cláudio Ponciano: 1) Requerimento
no. 128/10, ao Presidente do Conselho
Municipal de Transporte e Trânsito de
Ubá, com cópia e solicitação de
providências ao Gerente da Empresa
Viação Ubá de Coletivos Urbanos,
solicitando colocação em discussão e
realização de estudos, visando a
implantação de linha de ônibus ou
microônibus para atender as
comunidades do Bairro São José, parte
alta do Morro do Querosene e ainda
parte alta dos bairros: Schiavon e Altair
Rocha. Reitera Indicação no. 012/10,
d e a u t o r i a d e s t e Ve r e a d o r e
Requerimento no. 120/10, de autoria do
Vereador Jorge Custódio Gervásio. 2)
Requerimento no. 129/19, ao Gerente

da Empresa Viação Ubá de Coletivos
Urbanos, convidando-o a participar da
Câmara Itinerante, no próximo dia 14
de julho, na comunidade do Bairro
Palmeiras. 3) Representação no.
035/10, ao Gerente da Empresa Viação
Ubá de Coletivos Urbanos, solicitandolhe a remessa à esta Câmara, da relação
de todos os horários de ônibus de todas
as linhas realizadas pela empresa no
Município de Ubá. Vereador Luiz
Alberto Gravina: 1) Requerimento no.
130/10, ao Prefeito, com cópia ao
Presidente do Conselho Municipal de
Trânsito, solicitando novas concessões
para pontos de táxi em locais
estratégicos do nosso Município, a
pedido da população, assim como o
envio de projeto de lei que estabeleça a
proporção táxi/habitantes Vereador
Maurício Valadão Reimão de Melo: 1)
Indicação no. 118/10, ao Secretário
Municpal de Obras, solicitando a
pavimentação da Rua Ubaí, Bairro
Talma. Parabeniza o Executivo pela
pavimentação da Rua do Livramento,
Bairro José Peluso. 2) Requerimento
no. 131/10, ao Presidente desta Casa,
solicitando a convocação da Comissão
de Segurança Pública da Câmara, para
acompanhamento do assalto
recentemente realizado no prédio da
Prefeitura Municipal de Ubá. Sugere
também a criação de um cargo ligado ao
Gabinete do Prefeito, para ser ocupado
por profissional da área da Segurança
Pública. Vereador Paulo César
Raymundo: 1) Requerimento no.
132/10, ao Senhor Nilton Bolotari,
colocação de um orelhão no comércio
da Sra. Neide Aparecida Gumier, na
rodovia Ubá-Guidoval, nas
proximidades do km 708 e, ainda, que
seja mantida a linha telefônica existente
nas proximidades da Indústria de
Móveis Mavaular. 2) Requerimento
134/10, ao Gerente da Viação Ubá,
convidando-o a comparecer para
esclarecer o motivo da retirada de
circulação de algumas linhas que
atendiam nosso Município,
exemplificando: o microônibus que
saía do Aeroporto, passava pela
Rodovia Ubá-guidoval e contornava o
Campo do Santo Antônio (perto da
antiga Indústria de Móveis Fakta),
atendendo as comunidades do Córrego
Santana, Córrego da Coruja, Córrego
Alegre e outras mais. 4) Moção de
Congratulações e Aplausos no. 056/10,
ao Esporte Clube de Malha da Vila
Casal, extensiva ao seu Presidente,
Geraldo dos Santos, a todos os
jogadores que compõem o time e aos
torcedores que sempre os acompanham
e apóiam em todas as suas disputas. 5)
Moção de Congratulações e Aplausos à
Administração Municipal Ubaense, na
pessoa do Prefeito Vadinho Baião, pela
organização e êxito das comemorações
do 153º aniversário da emancipação
político-administrativa de Ubá, no
período de 1º a 4 de julho de 2010.
Vereadora Rosângela Maria Alfenas de
Andrade:1) Moção de congratulações e
aplausos no. 058/10, ao desembargador
José Altivo Brandão Teixeira, pela sua
posse no dignificante cargo de VicePresidente e Corregedor do Tribunal
Regional Eleitoral de Minas Gerais,
com posse agendada para o dia 09 de
julho de 2010, em Belo Horizonte.
Passa-se a Ordem do Dia: Primeira
discussão e votação das seguintes
matérias: 1) Projeto de Lei nº 044/010
que “Dispõe sobre a viagem a serviço e
sobre o pagamento de diária de viagem
ao Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários
Municipais e Equiparados, e dá outras
providências”. 2) Projeto de Lei nº
045/010 que “Dispõe sobre as diretrizes
para elaboração da Lei Orçamentária
do Município de Ubá para o exercício
de 2011 e dá outras providências”. 3)
Projeto de Lei Complementar nº
006/010 que “Institui normas de
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Honorária de Ubá, ao Deputado
Federal Leonardo Lemos Barros
Quintão”. Os projetos de lei foram
aprovados por unanimidade (9 votos).
To d a s a s p r o p o s i ç õ e s f o r a m
aprovadas por unanimidade (9 votos).
O presidente faz a leitura da Ordem do
Dia da próxima reunião ordinária.
Palavra Livre: o vereador Jorge
Gervásio diz ter entrado com vários
requerimentos dirigidos à Viação Ubá
porque a população tem apresentado
muitas reclamações contra a empresa
que presta serviços de transporte
coletivo na cidade. Por esse motivo,
ele acredita que seria importante a
vinda do Sr. Egídio, gerente da
empresa, à Câmara Municipal, para
que ele possa conversar com todos os
vereadores sobre os problemas
apresentados e suas possíveis
soluções. O Sr. Presidente declara
encerrada esta sessão.
Resumo da Ata nº 32, da Sessão
Ordinária da Câmara Municipal de
Ubá, realizada no dia 29 de junho de
2010. Presente todos os Senhores
Vereadores. Aprovação da Ata nº 31
da sessão anterior. Em seguida leitura
do Protocolo: leitura das
correspondências recebidas. Leitura
de Pareceres: 1) Leitura do Projeto de
Lei, encaminhado pelo prefeito
Vadinho Baião, que dispõe sobre as
diretrizes para elaboração da lei
orçamentária do município de Ubá
para o exercício de 2011 e dá outras
providências. 2) Leitura do Projeto de
Lei Complementar, encaminhado
pelo prefeito Vadinho Baião, que
institui normas de parcelamento do
solo para o município de ubá e dá
outras providências. 3) Leitura do
Projeto de Lei, encaminhado pelo
prefeito Vadinho Baião, que dá nova
redação aos artigos 71 e 97 da lei
municipal nº.14, de 18 de dezembro
de 1992. 4) Leitura do Projeto de Lei,
encaminhado pelo prefeito Vadinho
Baião, que dispõe sobre a viagem a
serviço e sobre o pagamento de diária
de viagem ao prefeito, vice-prefeito,
secretários municipais e equiparados,
e dá outras providências. Os Projetos
de Lei receberam parecer favorável da
comissão de Legislação, Justiça e
Redação Final. Passa-se à Leitura de
proposições dos srs. Vereadores:
Vereador Antero Gomes de Aguiar: 1)
Indicação no. 115/10, ao Prefeito,
solicitando o asfaltamento da Rua
Israel, Bairro Fazendinha. 2)
Indicação no. 116/10, ao Prefeito,
solicitando o asfaltamento da Rua
Antônio Talma, Bairro Cristo
Redentor. 3) Requerimento no.
122/10, ao Prefeito, reiterando pedido
contido na Indicação no. 164/09, de
autoria deste Vereador, que solicita o
asfaltamento da Rua Irlanda, Bairro
Fazendinha. 4) Requerimento no.
123/10, ao Prefeito, reiterando pedido
contido na Indicação no. 161/09, de
autoria do Vereador Luiz Alberto
Gravina, que solicita o asfaltamento
da Rua Olavo Bilac Bairro Noeme
Batalha. Vereador Carlos da Silva
Rufato: 1) Requerimento no. 124/10,
ao Prefeito, reiterando Requerimento
no. 078/10, de autoria do Vereador
Antero Gomes de Aguiar, ou seja,
asfaltamento da Rua Orlando
Teixeira, Bairro Coparma. 2)
Indicação no. 106/10, ao Prefeito,
asfaltamento da Rua Erotides Neiva
Campomizzi, Bairro Coparma. 3)
Requerimento no. 125/10, ao Prefeito,
reiterando Requerimento no. 078/10,
de autoria do Vereador Antero Gomes
de Aguiar, ou seja, asfaltamento da
Rua Margarida Teixeira de Abreu,
Bairro Coparma. 4) Requerimento no.
126/10, ao Prefeito, reiterando
Requerimento no. 078/10, de autoria
do Vereador Antero Gomes de Aguiar,
ou seja, asfaltamento da Rua São

parcelamento do solo para o Município
de Ubá e dá outras providências”. 4)
Projeto de Lei Complementar nº
008/010 que “Dá nova redação aos
artigos 71 e 97 da Lei Municipal nº 14.,
de 18 de dezembro de 1992”. Os
projetos de lei foram aprovadod por
unanimidade (8 votos). Todas as
proposições foram aprovadas por
unanimidade (8 votos). O presidente
faz a leitura da Ordem do Dia da
próxima reunião ordinária. Palavra
Livre: vereador Paulo César Raymundo
afirma que o secretário de saúde Lauro
Henrique Guimarães Corrêa disse que
Unidade de Saúde Pediátrica já está
com quase tudo pronto para dar início
ao atendimento à população
brevemente. O vereador Jorge Gervásio
parabeniza o prefeito pela realização
das comemorações pelo aniversário do
município de Ubá. O Sr. Presidente
declara encerrada esta sessão.
Resumo da Ata nº 35, da Sessão
Ordinária da Câmara Municipal de
Ubá, realizada no dia 12 de julho de
2010. Presentes todos os Senhores
Vereadores. Aprovação da Ata nº 34 da
sessão anterior. Em seguida leitura do
Protocolo: leitura das correspondências
recebidas. Passa-se para a leitura de
pareceres: 1) Leitura do Projeto de Lei,
que dispõe sobre a denominação de
Avenida Dr. Heitor Peixoto Toledo a via
pública do Município de Ubá. 2)
Leitura do Projeto de Lei, que dispõe
sobre a denominação de Travessa
Albertino Ludovino a logradouro
público dessa cidade. 3) Leitura do
Projeto de Lei, que dispõe sobre a
denominação Rua Vereador José
Guzella a logradouro público dessa
cidade. 4) Leitura do Projeto de Lei, que
dispõe sobre a denominação de Rua
Maria Aparecida Teixeira Luiz a
logradouro público dessa cidade. 5)
Leitura do Projeto de Lei, que dispõe
sobre a denominação de Travessa
Benedito Muniz dos Santos a
logradouro público dessa cidade. 6)
Leitura do Projeto de Lei, que dispõe
sobre a denominação de Rua Itair da
Silva Marcos a logradouro público
dessa cidade. 7) Leitura do Projeto de
Lei, que dispõe sobre a denominação de
Rua Girassol a logradouro público
dessa cidade. 8) Leitura do Projeto de
Lei, que dispõe sobre a denominação de
Rua Ana Sol a logradouro público dessa
cidade. 9) Leitura do Projeto de Lei,
encaminhado pelo prefeito Vadinho
Baião, que “autoriza abertura de
créditos adicionais especiais no valor
de R$30.000,00 ao Orçamento
Programa de 2010 junto às Secretarias
Municipais de Planejamento e Gestão
de Cultura, Esporte e Lazer”. 10)
Leitura do Projeto de Lei, encaminhado
pelo prefeito Vadinho Baião, que
“autoriza o Poder Executivo a celebrar
termo de cessão de uso de imóvel
público a Empresa Municipal de
Habitação e do Bem-Estar Social de
Ubá – EMUHBES”. 11) Leitura do
Projeto de Lei Complementar,
encaminhado pelo prefeito Vadinho
Baião, que dá nova redação ao
Parágrafo Único ao Art. 3º. da Lei
Complementar 097, de 22 de agosto de
2007, que “Altera o Plano de Custeio do
Regime Próprio de Previdência Social
dos Servidores Públicos do Município
de Ubá (MG), e dá outras
providências.” 12) Leitura do Projeto
de Lei, encaminhado pelo prefeito
Vadinho Baião, que “autoriza o Poder
Executivo a abrir créditos especiais ao
orçamento vigente, para repasse de
recursos financeiros ao Instituto de
Previdência dos Servidores Públicos do
Município de Ubá, referente a despesas
com pagamento de Auxílio
Alimentação e Salário Família de
servidores inativos.” Os Projetos de lei
receberam parecer favorável da
comissão de Legislação, Justiça e

EDIÇÃO ESPECIAL ATAS

7

Atas do Poder Legislativo
Redação Final. Passa-se, então, à
Leitura de proposições dos srs.
Vereadores: Vereador Antero Gomes
de Aguiar: 1)Indicação no. 119/10, ao
Prefeito, solicitando o asfaltamento
da Rua Paraná, Bairro Fazendinha.
2)Requerimento no. 133/10, ao
Prefeito, reiterando Indicação no.
103/09, solicitando asfaltamento da
Rua Bulgária, Bairro Fazendinha.
3)Requerimento no. 134/10 – ao
Chefe do Departamento de Operação
de Distribuição Oeste da Energisa,
solicitando a colocação de dois
postes, com iluminação pública, na
Rua José Pires Ribeiro, em Ubari. 4)
Moção de Congratulações e Aplausos
no. 059/10 à Comunidade do Bairro
Fazendinha, pela realização da festa
junina naquela comunidade. Vereador
Dalmo José Coelho: 1) Indicação no.
120/10, ao Prefeito, calçamento da
Rua São Geraldo, no Distrito de
Ubari, também a construção de rede
de esgoto e interceder junto à
Energisa, visando à colocação de três
postes, com iluminação pública, na
referida rua. 2) Indicação no. 121/10 –
ao Prefeito, entendimento com o
proprietário do Pesque Pague de
Ubari, que está loteando o mesmo,
visando à municipalidade adquirir um
espaço físico naquele local para a
construção de um campo de futebol e
ainda, uma área para a realização de
eventos para aquele populoso distrito.
Vereador Jorge Custódio Gervásio:1)
Requerimento no. 135/10, ao Prefeito,
a colocação de um semáforo na Rua
Antônio Batista, próximo ao Posto
Schiavon e outro no trevo da ponte
Paulino Fernandes. 2) Requerimento
no. 138/10, ao Prefeito, a colocação
de um elevador ou a construção de
uma rampa nas dependências daquela
Prefeitura, para beneficiar inúmeros
deficientes físicos que não têm como
se deslocar ao gabinete do Chefe do
Executivo e outros departamentos da
Administração Pública. Vereador
Maurício Valadão Reimão de Melo: 1)
Requerimento no. 136/10, à
Secretária Municipal de Saúde,
informações sobre a detecção de caso
de rubéola em nosso município. 2)
Requerimento no. 137/10 – ao
Prefeito, asfaltamento de todas as ruas
dos bairros: João Teixeira e Jardim
Esperança, na localidade do
Ta n q u i n h o . 3 ) M o ç ã o d e
Congratulações e Aplausos no.
060/10, ao Comandante Ismael
Oliveira “in memorian”, pelos
relevantes serviços prestados à
comunidade ubaense. Vereador
Vinícius Samôr de Lacerda: 1) Projeto
de Lei no. 064/10, que dispõe sobre a
concessão da Comenda Ary Barroso à
Senhora Adeny Guilhermino Porto.
Passa-se a Ordem do Dia: Votação e
Discussão final das seguintes
matérias: 1) Projeto de Lei nº 044/010
que “Dispõe sobre a viagem a serviço
e sobre o pagamento de diária de
viagem ao Prefeito, Vice-Prefeito,
Secretários Municipais e
Equiparados, e dá outras
providências”. 2) Projeto de Lei nº
045/010 que “Dispõe sobre as
diretrizes para elaboração da Lei
Orçamentária do Município de Ubá
para o exercício de 2011 e dá outras
providências”. 3) Projeto de Lei
Complementar nº 006/010 que
“Institui normas de parcelamento do
solo para o Município de Ubá e dá
outras providências”. 4) Projeto de
Lei Complementar nº 008/010 que
“Dá nova redação aos artigos 71 e 97
da Lei Municipal nº 14., de 18 de
dezembro de 1992”. Os projetos de lei
foram aprovados por unanimidade (9
votos). Discussão e votação única da
seguinte matéria: Projeto de Lei nº
059/010 que “Dispõe sobre a
denominação de Rua Joana Teixeira

de Paiva Costa a logradouro público do
Distrito de Diamante, desta cidade”. O
projeto de lei foi aprovado por
unanimidade (9 votos). Primeira
discussão e votação das seguintes
matérias: 1) Projeto de Lei nº 058/010
que “Autoriza a suplementação de
subvenção concedida à Sociedade
Ubaense de Artes e Ofícios, para
desenvolvimento de ações do Programa
Pró-Adolescente, e contém outras
disposições”. 2) Projeto de Lei nº
060/010 que “Autoriza a concessão de
Subvenção Social à Associação de Pais
e Amigos dos Excepcionais de Ubá e
contém outras disposições”. 3) Projeto
de Lei Complementar nº 011/010 que
“Dá nova redação ao art. 3º da Lei
Complementar Municipal nº 117, de 09
de junho de 2010”. Os projetos de lei
foram aprovados por unanimidade (9
votos). Todas as proposições foram
aprovadas por unanimidade. O
presidente faz a leitura da Ordem do
Dia da próxima reunião ordinária. Em
seguida, convida para tomar assento ao
lado da mesa diretora o Professor José
Afrânio da Silva e Dr. Cleverson
Mosqueira, que vieram à Câmara
Municipal em atenção ao
Requerimento nº 097/10, para falar
sobre os benefícios ocorridos na
comunidade da Colônia Padre Damião
após a realização da reunião da Câmara
Itinerante. O Sr. Presidente declara
encerrada esta sessão.
Resumo da Ata nº 36 da Sessão
Extraordinária da Câmara
Municipal de Ubá, realizada no dia
12 de julho de 2010. Ausentes os
Vereadores Paulo César Raymundo e
Vinícius Samôr de Lacerda. Passa-se a
Ordem do Dia: Discussão e votação
final das seguintes matérias: 1) Projeto
de Lei nº 058/010 que “Autoriza a
suplementação de subvenção
concedida à Sociedade Ubaense de
Artes e Ofícios, para desenvolvimento
de ações do Programa PróAdolescente, e contém outras
disposições”. 2) Projeto de Lei nº
060/010 que “Autoriza a concessão de
Subvenção Social à Associação de Pais
e Amigos dos Excepcionais de Ubá e
contém outras disposições”. 3) Projeto
de Lei Complementar nº 011/010 que
“Dá nova redação ao art. 3º da Lei
Complementar Municipal nº 117, de 09
de junho de 2010”. Todos os projetos
foram aprovados por unanimidade (7
votos). O Sr. Presidente declara
encerrada esta sessão.
Resumo da Ata nº 37 da Sessão
Extraordinária da Câmara
Municipal de Ubá, realizada no dia
14 de julho de 2010. Ausentes os
Vereadores Jorge Custódio Gervásio e
Luiz Alberto Gravina. Ordem do Dia:
Discussão e votação única das
seguintes matérias: 1) Projeto de Lei nº
11 6 / 0 9 q u e “ D i s p õ e s o b r e a
denominação de Rua Ana Sol a
logradouro público desta cidade.” 2)
Projeto de Lei nº119/09 que “Dispõe
sobre a denominação de Rua Itair da
Silva Marcos a logradouro público
desta cidade.” 3) Projeto de Lei
nº120/09 que “Dispõe sobre a
denominação de Rua Girassol a
logradouro público desta cidade.” 4)
Projeto de Lei nº131/09 que “Dispõe
sobre a denominação de Rua Maria
Aparecida Teixeira Luiz a logradouro
público desta cidade.” 5) Projeto de Lei
nº137/09 que “Dispõe sobre a
denominação de Rua Vereador José
Guzella a logradouro público desta
cidade.” 6) Projeto de Lei
nº041/010que “Dispõe sobre a
denominação de Travessa Albertino
Ludovino a logradouro público desta
cidade”. 7) Projeto de Lei nº052/010
que “Dispõe sobre a denominação de
Travessa Benedito Muniz dos Santos a
logradouro público desta cidade.” 8)
Projeto de Lei nº055/010 que “Dispõe

sobre a denominação de Avenida Dr.
Heitor Peixoto Toledo a logradouro
público desta cidade.” Os projetos de
lei foram aprovados por unanimidade
(7 votos). Primeira discussão e votação
das seguintes matérias: 1) Projeto de
Lei nº 061/010 que “Autoriza a abertura
de Créditos Adicionais Especiais no
valor de R$30.000,00 (trinta mil reais)
ao Orçamento Programa de 2010 junto
às Secretarias Municipais de
Planejamento e Gestão de Cultura,
Esporte e Lazer. 2) Projeto de Lei nº
063/010 que “Autoriza o Poder
Executivo a celebrar termo de cessão de
uso de imóvel público a Empresa
Municipal de Habitação e do BemEstar Social de Ubá – EMUHBES. Os
projetos foram aprovados por
unanimidade (7 votos). O Sr. Presidente
declara encerrada esta sessão.
Resumo da Ata nº 38 da Segunda
Sessão Extraordinária da Câmara
Municipal de Ubá, realizada no dia
14 de julho de 2010. Ausentes os
Vereadores Jorge Custódio Gervásio e
Luiz Alberto Gravina. Ordem do Dia:
Discussão e votação final das seguintes
matérias: 1) Projeto de Lei nº 061/010
que “Autoriza a abertura de Créditos
Adicionais Especiais no valor de
R$30.000,00 (trinta mil reais) ao
Orçamento Programa de 2010 junto às
Secretarias Municipais de
Planejamento e Gestão de Cultura,
Esporte e Lazer. 2) Projeto de Lei nº
063/010 que “Autoriza o Poder
Executivo a celebrar termo de cessão de
uso de imóvel público a Empresa
Municipal de Habitação e do BemEstar Social de Ubá – EMUHBES. Os
projetos de lei foram aprovados por
unanimidade dos presentes (7 votos).
O Sr. Presidente declara encerrada esta
sessão.
Resumo da Ata nº 39, da Sessão
Ordinária da Câmara Municipal de
Ubá, realizada no dia 02 de agosto de
2010. Presentes todos os Senhores
Vereadores. Aprovação das Atas nºs 35,
36,37 e 38 das sessões anteriores. Em
seguida leitura do Protocolo: leitura das
correspondências recebidas. Passa-se
para a leitura dos pareceres: Passa-se à
Leitura de Parecer: Leitura do Projeto
de Lei, encaminhado pelo prefeito
Vadinho Baião, que “institui o
Programa Municipal de Recuperação
Fiscal de Ubá – REFIS, e dá outras
providências. Projeto recebeu parecer
favorável da comissão de Legislação,
Justiça e Redação Final. Passa-se à
Leitura de proposições dos srs.
Vereadores: Proposições da 8ª Câmara
Itinerante, realizada dia 14/07/2010,
para as comunidades dos bairros
Palmeiras, São Judas Tadeu e Altair
Rocha, na Casa de Oração Monte
Tabor: 1) Indicação no. 122/10 – ao
Prefeito, retirada de pontos de ônibus
em esquinas, nos cruzamentos e locais
escuros, colocando-os em lugares
adequados, sem colocar em risco a vida
dos moradores do Bairro Palmeiras. 2)
Indicação no. 123/10 – ao Prefeito,
limpeza das ruas do Bairro Palmeiras.
3) Indicação no. 124/10 – ao Prefeito,
construção de calçadas em alguns
logradouros do Bairro Palmeiras. 4)
Indicação no. 125/10 – ao Prefeito,
normalizar a numeração da Rua
Francisco Teixeira de Abreu. 5)
Indicação no. 126/10 – ao Prefeito,
colocação de quebra-molas nas retas e
próximo aos pontos de ônibus do Bairro
Palmeiras. 6) Indicação no. 127/10 – ao
Prefeito, colocação de placas de
identificação nas ruas e cruzamento do
Bairro Palmeiras. 7) Indicação no.
128/10 – ao Prefeito, coleta de lixo com
mais freqüência no Bairro Palmeiras. 8)
Indicação no. 150/10 – ao Prefeito,
coleta de lixo nas proximidades das
confecções e facções existentes no
Bairro Palmeiras. 9) Indicação no.
151/10 – ao Prefeito, construção de um

espaço dedicação à educação e lazer
para as crianças e adolescentes no
Bairro Palmeiras. 10) Indicação no.
152/10 – ao Prefeito, construção de
Unidade de Saúde adequada às
necessidades da população do Bairro
Palmeiras, contando com médicos
especializados e maior espaço físico.
11) Indicação no. 153/10 – ao Prefeito,
apoio aos projetos desenvolvidos pela
comunidade do Bairro Palmeiras,
como, por exemplo, o Projeto Luminar
que há anos oferece inúmeras
atividades recreativas para as crianças e
adolescentes. 12) Indicação no. 154/10
– ao Prefeito, construção de uma sede
para a Associação dos Moradores do
Bairro Palmeiras. 13) Indicação no.
155/10 – ao Prefeito, serviço de
limpeza e desentupimento dos bueiros
do Bairro Palmeiras. 14) Requerimento
no. 139/10 – ao Gerente da Viação Ubá,
inclusão na programação dos
itinerários da empresa, do trajeto do
coletivo urbano na parte alta do Bairro
Palmeiras. 15) Requerimento no.
140/10 – ao Gerente da Viação Ubá,
inclusão de uma linha direta para o
centro de nossa cidade, com horários
compatíveis com a necessidade da
comunidade do Bairro Palmeiras. 16)
Representação no. 040/10 – à Energisa,
fazer o reposicionamento de alguns
postes nas ruas do Bairro Palmeiras,
que estão atrapalhando a passagem de
veículos. 17) Indicação no. 129/10 – ao
Prefeito, colocação de quebra-molas
nas principais ruas do Bairro Altair
Rocha. 18) Indicação no. 130/10 – ao
Prefeito, construção de uma creche para
o Bairro Altair Rocha. 19) Indicação
no. 131/10 – ao Prefeito, construção de
uma área de lazer no Bairro Altair
Rocha. 20) Indicação no. 132/10 – ao
Prefeito, asfaltamento de todas as ruas
do Bairro Altair Rocha. 21) Indicação
no. 133/10 – ao Prefeito, solucionar
transtornos causados pelos terrenos
baldios no Bairro Altair Rocha, que
estão cobertos de mato e o
levantamento dos nomes dos
proprietários dos referidos terrenos
para que os serviços aqui indicados seja
executados pela municipalidade com a
cobrança das taxas legais previstas para
tal finalidade. 22) Indicação no. 134/10
– ao Prefeito, limpeza na praça do
Bairro Altair Rocha. 23) Requerimento
no. 141/10 – ao Gerente da Viação Ubá,
inclusão na programação da empresa,
que os coletivos urbanos circulem com
mais freqüência pelo Bairro Altair
Rocha, principalmente aos domingos.
24) Indicação no. 135/10 - ao Prefeito,
asfaltamento, ligando a Rua Celina
Micherif Vieira à Rua Francisco
Arthidoro da Costa. 25) Indicação no.
136/10 – ao Prefeito, recapeamento
asfáltico no Bairro São Judas Tadeu.
26) Indicação no. 137/10 – ao Prefeito,
constatar a necessidade da colocação de
uma rotatória no cruzamento das ruas:
Onofre Leite e Francisco Arthidoro da
Costa. 27) Indicação no. 138/10 – ao
Prefeito, ligação das Ruas: Francisco
Arthidoro da Costa e José Flores da
Silva. 28) Indicação no. 139/10 – ao
Prefeito, coleta de lixo no bairro São
Judas Tadeu. 29) Indicação no. 140/10
– manilhamento do córrego do Bairro
São Judas Tadeu. 30) Indicação no.
141/10 – ao Prefeito, asfaltamento em
todos os logradouros do Bairro São
Judas Tadeu. 31) Indicação no. 142/10
– ao Prefeito, execução dos serviços de
capina nos lotes vagos do Bairro São
Judas Tadeu. 32) Requerimento no.
142/10 – ao Prefeito, problemas
relatados pela moradora Maria de
Fátima de Lucca, durante a Câmara
Itinerante: problemas causados pela
ausência de saneamento básico, não só
de ordem estrutural, mas questões de
saúde pública, como água
contaminada, imprópria para o
consumo humano, possuindo lado para

comprovação; rede de esgoto mal
estruturado ou inexistente, como
também falta rede para captação de
águas pluviais: rua, meio-fio; o serviço
de entrega de correspondência não
funciona, pelo fato da Prefeitura não
enviar à empresa o cadastramento do
Bairro Bonsucesso e ainda, que a
energia que recebem é “resto”, com
picos e queima de lâmpadas e
eletrodomésticos. 33) Requerimento
no. 143/10 – ao Prefeito, fiscalização
junto ao Frigorífico Faisão, conforme
pedido contido na Indicação no.
063/10, de autoria do Vereador Jorge
Custódio Gervásio, e ainda, estudos
técnicos no local, para que possam
comprovar junto ao proprietário a
necessidade do remanejamento do
frigorífico para um lugar apropriado.
Vereador Antero Gomes de Aguiar: 1)
Representação no. 038/10, ao Gerente
da Oi/Telemar de Ubá e Região,
instalação de um telefone público – tipo
orelhão, para a Rua Maria Pires da Luz,
se possível, de frente ao no. 31, Bairro
Xangrilá. 2) Moção de Congratulações
e Aplausos no. 062/10, ao Senhor José
Carlos Medeiros Machado, pelos 13
anos de serviços prestados à nossa
comunidade. Vereador Carlos da Silva
Rufato: 1) Indicação no. 148/10 – ao
Prefeito, colocação de rede de esgoto
para atender a comunidade do Peixoto
Filho. 2) Indicação no. 147/10 – ao
Prefeito, colocação de faixa de
pedestres na Rua Ismael de Oliveira,
Bairro Santa Bernadete, em frente a
Escola Estadual Maria Luzia Antunes
Calçado. 3) Indicação no. 144/10 – ao
Prefeito, recuperação de um muro
localizado na Rua Maestro João
Ernesto, Bairro Industrial. 4) Indicação
no. 145/10 – ao Prefeito, colocação de
rede de esgoto para a comunidade de
Peixoto Filho. 5) Indicação no. 146/10
– ao Prefeito, rever o contrato firmado
entre a Prefeitura e a Sociedade
Ubaense Protetora dos Animais –
SUPA, no sentido de verificar o seu fiel
cumprimento, notadamente sobre a
apreensão de animais soltos em vias
públicas de nosso município. 6)
Indicação no. 147/10 – ao Prefeito e
também ao DER/MG, autorizar a
conversão de veículos nas
proximidades da Polícia Rodoviária
Estadual. 7) Requerimento no. 143/10 –
ao Presidente desta Câmara, que seja
afixado nesta Casa os nomes dos
Vereadores que já fizeram parte do
Legislativo Ubaense, como forma de
homenageá-los e ainda, seja agendada
uma Sessão Solene para o
descerramento das homenagens
propostas. 8) Requerimento no. 144/10
– ao Prefeito, reiterando parcialmente o
Requerimento no. 088/09, que solicita a
recuperação do calçamento da Rua
Gonçalves Dias, Bairro Santa
Bernadete. 9) Representação no.
036/10 – à Empresa Viação Ubá,
colocação de uma linha de ônibus da
empresa para atender a comunidade do
Peixoto Filho. 10) Representação no.
037/10 – ao Gerente da Viação Ubá,
solicitando para que o ônibus que
trafega pela parte alta do Bairro Santa
Bernadete, possa fazer a linha até o
Hospital Santa Isabel, e ainda, manter
os mesmos horários da citada linha nos
finais de semana e feriados. 11) Moção
de Pesar no. 061/10, pelo falecimento
da Senhora Terezinha Ferreira Marcos,
ocorrido recentemente. Vereador
Cláudio Ponciano: 1) Requerimento
no. 150/10, ao Presidente da Câmara,
em exercício, a deliberação da
organização de um Evento
Institucional, com o tema: Os Processos
e Métodos de Avaliação e Educação no
Brasil. Vereador Dalmo José Coelho: 1)
Requerimento no. 145/10 – à
Operadora de Telefonia Móveis
(Celular) Vivo, colocação de antena
junto ao Distrito de Ubari. 2)
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Atas do Poder Legislativo
da Comissão de Segurança Pública em
relação ao assalto ocorrido
recentemente na Prefeitura Municipal e
solicita que a reclamação feita por dois
advogados ubaenses sobre problemas
com perícia médica seja encaminhada à
Comissão de Educação, Saúde e
Assistência Social. Sobre o assalto
ocorrido na prefeitura, o vereador Luiz
Alberto Gravina, presidente da
Comissão de Segurança Pública,
informa que já encaminhou
correspondência ao Secretário
Municipal de Administração, Agenor
Marques Sereno Neto e que depois
encaminhará a resposta recebida a
todos os vereadores. O vereador Jorge
Custódio Gervásio pede para que a
Câmara Municipal se manifeste e cobre
providências em relação aos motoristas
imprudentes que, a partir das 22 horas e
finais de semana, têm circulado na
contramão da Av. Olegário Maciel. O
Sr. Presidente agradece a presença de
todos e declara encerrada esta sessão.
Resumo da Ata nº 40, da Sessão
Ordinária da Câmara Municipal de
Ubá, realizada no dia 09 de agosto de
2010. Ausente o Vereador Maurício
Valadão. Aprovação da Ata nº 39 da
sessão anterior. Em seguida leitura do
Protocolo: leitura das correspondências
recebidas. Passa-se para a leitura de
parecer: Leitura do Projeto de Lei, que
dispõe sobre a denominação de bairro
Nossa Senhora de Fátima no município
de Ubá. Projeto recebeu parecer
favorável da comissão de Legislação,
Justiça e Redação Final. Passa-se à
Leitura de proposições dos srs.
Vereadores: Proposições da 8ª Câmara
Itinerante, realizada dia 14/07/2010,
para as comunidades dos bairros:
Palmeiras, São Judas Tadeu e Altair
Rocha, na Casa de Oração Monte
Tabor: 1) Indicação no. 156/10 – ao
Prefeito, que proceda na regularização
dos loteamentos do Bairro São
Francisco de Assis, com base no
Programa Ubá Legal. 2) Requerimento
no. 151/10 – ao Prefeito, injunções
junto à concessionária local, para que
todos os moradores próximos ao Sítio
Boa Esperança, localidade com
denominação de Córrego dos
Braguinhas, recebam também a água
tratada da COPASA. 3) Requerimento
no. 152/10 – ao Prefeito, injunções
junto à ENERGISA, para a colocação
de iluminação pública até o sítio Boa
Esperança, localizado no Córrego dos
Braguinhas. 4) Requerimento no.
153/10 – ao Prefeito, calçamento das
ruas do Córrego dos Braguinhas. 5)
Requerimento no. 154/10 – ao Prefeito,
colocação de placas com denominação
das ruas, para facilitar a entrega de
correspondências. 6) Requerimento no.
155/10 – ao Prefeito, a implantação de
ponto de parada de coletivo urbano,
com abrigo e sinalização adequada para
a Rua Francisco Teixeira de Abreu,
Bairro Bonsucesso. 7) Requerimento
no. 156/10 – ao Prefeito, colocação de
rede para captação de esgoto para a Rua
Francisco Teixeira de Abreu, Bairro
Bonsucesso. 8) Requerimento no.
157/10 – ao Prefeito, construção de
uma escola no Bairro Bonsucesso. 9)
Requerimento no. 158/10 – ao Prefeito,
atuação da equipe de “tapa-buraco”, a
fim de eliminar as irregularidades do
asfalto da Rua Francisco Teixeira de
Abreu, Bairro Bonsucesso. Vereador
Antero Gomes de Aguiar – Antero do
ônibus 1) Indicação no. 159/10, ao
Prefeito, cascalhamento de todas as
ruas do Bairro Januário Guiducci. 2)
Indicação no. 160/10, ao Prefeito,
asfaltamento da Rua Pará, Bairro
Chiquito Gazolla. 3) Requerimento no.
160/10, ao Prefeito, reiterando pedido
contido na Indicação no. 119/10,
solicitando o asfaltamento da Rua
Paraná, Bairro Chiquito Gazolla. 4)
Requerimento no. 161/10, ao Prefeito,

reiterando pedido contido na Indicação
no. 164/09, solicitando asfaltamento da
Rua Áustria, Bairro Fazendinha.
Vereador Carlos da Silva Rufato
1)Requerimento no. 159/10, ao
Prefeito, a elaboração de um projeto
técnico para efetivar a reforma dos
passeios públicos do nosso Município,
levando-se em conta os direitos dos
deficientes físicos, especialmente os
cadeirantes. Vereador Cláudio
Ponciano 1) Moção de Congratulações
e Aplausos no. 063/10, à Empresa SIER
MÓVEIS, na pessoa de seu DiretorPresidente Ismael Reis, pelo transcurso
de seus 20 anos de criação e
funcionamento. Vereador Luiz Alberto
Gravina: 1) Requerimento no. 1162/10
– ao Prefeito, a colocação de câmeras
de segurança eletrônica em locais
estratégicos da Feira Livre de nossa
cidade.Vereadora Rosângela Maria
Alfenas de Andrade: 1) Indicação no.
161/10, ao Prefeito, pavimentação da
Rua Mário Felipe dos Santos, na região
conhecida como “Sobradinho”, na Vila
Casal. Ordem do Dia: Discussão e
votação final das seguintes matérias: 1)
Projeto de Lei nº 062/010 que
“Autoriza o Poder Executivo a abrir
Créditos Especiais ao Orçamento
vigente, para repasse de recursos
financeiros ao Instituto de Previdência
dos Servidores Públicos do Município
de Ubá, referente a despesa com
pagamento de Auxílio Alimentação e
Salário Família de servidores inativos”.
2) Projeto de Lei Complementar nº
012/010 que “Dá nova redação ao
Parágrafo Único ao Art. 3º da Lei
Complementar 097, de 22 de agosto de
2007 que Altera o Plano de Custeio do
Regime Próprio de Previdência Social
dos Servidores Públicos do Município
de Ubá (MG), e dá outras
providências”. Os projetos de lei foram
aprovados por unanimidade (8 votos).
Primeira discussão e votação da
seguinte matéria: Projeto de Lei nº
065/10 que “Institui o Programa
Municipal de Recuperação Fiscal de
Ubá – REFIS/UBÁ – e dá outras
providências”. O projeto de lei foi
aprovado por unanimidade (8 votos).
Todas as proposições foram aprovadas
por unanimidade. O presidente faz a
leitura da Ordem do Dia da próxima
reunião ordinária. Palavra Livre:
vereador Paulo César Raymundo
manifesta contrariedade ao trabalho
desenvolvido pelo vereador Luiz
Alberto Gravina na apuração dos fatos
relacionados ao assalto ocorrido na
prefeitura municipal de Ubá. O
vereador Luiz Alberto pede para que a
secretária Rosangela Alfenas faça a
leitura da carta resposta do Sr. Agenor
Marques Sereno Neto e afirma que, a
seu ver, o que foi exposto pelo
Secretário de Administração é
satisfatório para o entendimento do que
ocorreu na Prefeitura e das medidas que
foram tomadas para tentar evitar que
esse tipo de acontecimento se repita. No
entanto, ele se coloca a disposição dos
demais vereadores caso algum deles
considere que é necessário fazer uma
averiguação mais aprofundada. O
vereador Cláudio Ponciano aproveita
para deixar registrado que na última
sexta-feira, 06 de agosto, ele esteve
presente na reunião do Sistema de
Segurança em Viçosa. O Sr. Presidente
agradece a presença e todos e declara
encerrada esta sessão.
Resumo da Ata nº 41 da Sessão
Extraordinária da Câmara
Municipal de Ubá, realizada no dia
09 de agosto de 2010. Ausente o
vereador Maurício Valadão. Ordem do
Dia: Discussão e votação final da
seguinte matéria: Projeto de Lei nº
065/10 que “Institui o Programa
Municipal de Recuperação Fiscal de
Ubá – REFIS/UBÁ – e dá outras
providências”. O projeto de lei foi

aprovado por unanimidade (8 votos). O
Sr. presidente agradece a presença de
todos e declara encerrada esta sessão.
Resumo da Ata nº 42, da Sessão
Ordinária da Câmara Municipal de
Ubá, realizada no dia 16 de agosto de
2010. Presentes todos os Senhores
Vereadores. Aprovação das Atas nºs 40
e 41 das sessões anteriores. Em seguida
leitura do Protocolo: leitura das
correspondências recebidas. Leitura de
Pareceres: 1) Leitura do Projeto de Lei,
encaminhado pelo prefeito Vadinho
Baião, que “Autoriza abertura de
Créditos Adicionais Especiais ao
Orçamento Programa de 2010 junto ao
Fundo Municipal de Assistência
Social”. 2) Leitura do Projeto de Lei,
encaminhado pelo prefeito Vadinho
Baião, que “Autoriza abertura de
Créditos Especiais no valor de
R$70.000,00 (setenta mil reais) ao
orçamento de 2010 junto à
Procuradoria Geral e Secretaria
Municipal de Finanças de Ubá”. 3)
Leitura do Projeto de Lei que “Autoriza
o Poder Executivo a conceder
subvenção social à Sociedade Musical
e Cultura 22 de Maio, e contém outras
disposições”. Os Projetos de Lei
receberam parecer favorável da
comissão de Legislação, Justiça e
Redação Final. Passa-se à leitura de
proposições dos srs. Vereadores:
Vereador Antero Gomes de Aguiar: 1)
Requerimento no. 159/10 – ao Prefeito,
realização do asfaltamento da Rua
Goiás, Bairro Chiquito Gazolla. Reitera
Indicação no. 266/09. 2) Requerimento
no. 163/10 – ao Prefeito, realização do
asfaltamento da Rua Oséas Maranhão,
a pedido dos moradores. Reitera
Indicação no. 229/09. 3) Moção de
Congratulações e Aplausos no. 065/10,
ao Senhor Sebastião Raimundo
Jerônimo, funcionário terceirizado da
Secretaria Municipal de Obras e
Serviços Urbanos da Prefeitura de Ubá,
pelos relevantes serviços prestados.
Vereador Carlos da Silva Rufato: 1)
Requerimento no. 164/10 – ao Prefeito,
realização do calçamento da Rua
Reginaldo Francisco Coelho, Bairro
Residencial Jardim Hélida, a pedido
dos moradores. Reitera Indicação no.
201/09. 2) Requerimento no. 165/10 –
ao Prefeito, informação relacionada ao
convênio celebrado entre o Município
de Ubá e o Estado de Minas Gerais, para
realização do asfaltamento de ruas em
nossa cidade, ou seja, quais os
logradouros públicos que serão
beneficiados com o asfaltamento. 3)
Requerimento no. 166/10, ao Prefeito,
determinar a elaboração de um projeto
técnico para que a administração
pública assuma a construção e a
reforma dos passeios públicos do nosso
Município, cobrando por isso uma taxa
no IPTU. Vereador Cláudio Ponciano:
1) Representação no. 041/10 – ao
Delegado Regional de Segurança
Pública, Dr. Paulo Sérgio Xavier
Virtuoso, solicitando informações com
relação ao Inquérito que apura a morte
do Senhor Nivaldo Gonçalves Campos,
encontrado morto no dia 28/19/2009,
na cela 3 do Sistema Prisional do
Município de Ubá. 2) Projeto de Lei no.
072/10, que altera o marco que delimita
a Avenida Governador Bias Fortes, do
Bairro Eldorado, e dispõe sobre a
denominação de Rua João Másala
Sobrinho a logradouro público. 3)
Projeto de Lei no. 073/10, que dispõe
sobre a denominação de Vila Joana
Antonietto Caneschi, a logradouro
público desta cidade. Vereador Jorge
Custódio Gervásio: 1) Indicação no.
162/10, ao Prefeito, interceder junto
aos centros de condutores de veículos
de Ubá (Auto-Escola), no sentido de
conseguir um local mais adequado para
a realização de aulas de treinamentos,
tirando estes veículos do centro da
cidade. 2) Requerimento no. 168/10, ao
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Representação no. 040/10 – ao
Instituto Estadual de Florestas – IEF,
doação de mudas frutíferas para serem
plantadas ao longo da serra do Distrito
de Ubari. Vereador Jorge Custódio
Gervásio: 1) Indicação no. 149/10 –
ao Prefeito, colocação de rede de
esgoto na Rua Itair da Silva Marcos,
Bairro Olaria. 2) Projeto de Lei no.
066/10, que dispõe sobre a
denominação de Bairro Nossa
Senhora de Fátima, no Município de
Ubá/MG. 3) Projeto de Lei no.
067/10, que dispõe sobre a
denominação de Rua José Gonçalves
Gomes a logradouro público desta
cidade. Vereador Luiz Alberto
Gravina:1) Requerimento no. 146/10
– ao Prefeito, sugerindo a publicação
nos Atos Oficiais, da relação das
farmácias plantonistas nos finais de
semana e feriados em nossa cidade.
Vereador Paulo César Raymundo: 1)
Requerimento no. 148/10 – ao
Prefeito, solicitando o asfaltamento
das seguintes ruas do Bairro Vila
Casal: Vila Nova, Euclides Alves
Pereira, Major Franklin de Almeida,
José Gravina Moreira, Evaristo Fraga,
Raimundo Câncio da Costa, Raul de
Morais, Fizinho Moreira, Sebastião
Luiz Cardoso, Francisco Assis Nunes,
Sebastião Cristiano Raymundo,
Leopoldina Lopes da Silva, Geni
Cazita, Manoel Emídio da Costa,
Antônio Raymundo, Terezinha de
Abreu Moreira, final da Rua Cecília
Petrolina Moreira (aproximadamente
90 metros), Maurício Baião Gazolla,
Rosalina Travizano, Travessa Rita
Moreira, José Jacinto Vieria, Altamir
Lima de Carvalho, Orlando Gazolla,
Dionísio Magaton, final da Rua Luiz
de Matros (aproximadamente 150
metros) e final da Rua Maria Perón
Natalino. 2) Requerimento no. 149/10
– ao Prefeito, reiterando pedido
contido na Indicação no., de autoria
do Vereador Antero Gomes de Aguiar,
que solicitou o asfaltamento da Rua
José Vieira de Andrade. Moção de
autoria dos Vereadores desta Casa: 1)
Moção de Congratulações e Aplausos
no. 064/10, ao Secretário Municipal
de Educação, Samuel Gazolla, à
Assessora Técnica da Secretaria
Municipal de Educação, Maria do
Carmo Melo e a todos os professores e
servidores da Educação Municipal,
pelo significativo aumento de 28%
alcançado pelos alunos da primeira
etapa do ensino fundamental (1ª a 4ª
série), no Índice de Desenvolvimento
na Educação Básica (IDEB). Projeto
de Resolução no. 003/10, da Mesa
Diretora desta Casa: 1) Dá nova
redação ao Artigo 2º da Resolução n.º
03/09, que “cria a internet popular na
Câmara Municipal de Ubá”. Ordem
do Dia: Primeira discussão e votação
das seguintes matérias: 1) Projeto de
Lei nº 062/010 que “Autoriza o Poder
Executivo a abrir Créditos Especiais
ao Orçamento vigente, para repasse
de recursos financeiros ao Instituto de
Previdência dos Servidores Públicos
do Município de Ubá, referente a
despesa com pagamento de Auxílio
Alimentação e Salário Família de
servidores inativos”. 2) Projeto de Lei
Complementar nº 012/010 que “Dá
nova redação ao Parágrafo Único ao
Art. 3º da Lei Complementar 097, de
22 de agosto de 2007 que Altera o
Plano de Custeio do Regime Próprio
de Previdência Social dos Servidores
Públicos do Município de Ubá (MG),
e dá outras providências”. Os projetos
de lei foram aprovados por
unanimidade (9 votos). Todas as
proposições foram aprovadas por
unanimidade. O presidente faz a
leitura da Ordem do Dia da próxima
reunião ordinária. Palavra livre:
vereador Maurício Valadão pede
informações sobre o posicionamento

Prefeito, reiterando Requerimento no.
029/09, de autoria do Vereador Dalmo
José Coelho, que solicita a criação da
Guarda Municipal, para,
principalmente, atuar junto ao trânsito
de nossa cidade. Vereador Maurício
Valadão Reimão de Melo: 1) Indicação
no. 157/10, ao Prefeito, limpeza geral,
com conseqüente retirada de grande
quantidade de lixo jogado às margens
da Rodovia Ubá-Divinésia,
aproximadamente uns 300 metros após
o trevo, onde se inicia a estrada, à
direita, estando neste lixo vários pneus,
há quase um mês. E ainda, que seja
realizada uma campanha contra a
colocação de lixo na beira das estradas e
que se aplique multas aos infratores. 2)
Indicação no. 158/10, ao Prefeito, a
pedido dos moradores da Rua André
Baffa, Bairro Industrial, que determine
a coordenação da Defesa Civil e ao
setor de fiscalização da Prefeitura,
providências quanto a construção que
está sendo realizada na Rua Marieta
Campos, no alto do Bairro Santa
Bernadete, em local abaixo do nível da
rua e de grande declividade, sujeita a
desabar sobre a casa de no. 97 da Rua
André Baffa. 3) Requerimento no.
167/10, à Secretária de
Desenvolvimento Social, Eulália
Cristina Guilhermino Valente,
solicitando as seguintes informações:
a) o número aproximado e a
distribuição no município das pessoas
que vivem na chamada linha de pobreza
e abaixo dela; b) o número de famílias
que recebem a Bolsa-Família, o valor
total, e fracionado, e a distribuição no
Município (por baixo) dos
beneficiados. Vereador Paulo César
Raymundo: 1) Requerimento no.
169/10, ao Prefeito e ao Procurador
Jurídico do Município, no sentido de
agendar uma reunião nesta Câmara,
com os Vereadores e representantes dos
Mototaxistas, afim de discutir com a
Classe assunto de seu real interesse. 2)
Indicação no. 164/10, ao Prefeito, que
promova limpeza e calçamento para a
Rua Manoel Casal, Bairro Vila Casal, a
partir do no. 105 até o seu final, e
também injunções junto à Energisa,
para que providencie serviços de
melhoria na iluminação pública do
referido logradouro. Vereadora
Rosângela Maria Alfenas de Andrade:
1) Indicação no. 163/10, ao Prefeito,
determinar ao Secretário Municipal de
Obras e Serviços Urbanos, Dr. Iran
Silva Couri, solicitando a construção do
muro da quadra do Distrito de
Miragaia, de forma a evitar o
deterioramento daquele bem público,
como também proporcionar melhores
condições de uso daquele espaço de
esporte e lazer da comunidade. 2)
Indicação no. 164/10, ao Prefeito,
determinar ao Secretário Municipal de
Obras e Serviços Urbano, Dr. Iran Silva
Couri, solicitando a inclusão das ruas
do Distrito de Miragaia na
programação de vias a serem
asfaltadas. 3) Moção de Aplausos no.
066/10, à Indústria de Móveis Itatiaia,
pelo transcurso de seus 46 anos de
fundação. 4) Moção de Aplausos no.
067/10, ao jovem ubaense Paulo
Eduardo Bigonha Gazolla, pela sua
graduação em Medicina pela
Universidade Federal de Juiz de Fora,
no início deste mês. Ordem do Dia:
Discussão e votação única da seguinte
matéria: Projeto de Lei nº 066/10 que
“Dispõe sobre a denominação de Bairro
Nossa Senhora de Fátima no Município
de Ubá”. O vereador Carlos Rufato
pede vista do projeto por entender que
há um erro de redação no texto do
projeto. Discussão e votação das
proposições: O vereador Maurício
Valadão pede para que sejam separadas
as Indicações 157/10 e 158/10. O
vereador Dalmo José Coelho pede para
que seja separado o Requerimento no.
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Atas do Poder Legislativo
Baião, que “Autoriza o Poder
Executivo a permitir o uso do imóvel
integrante do patrimônio público
municipal a Associação de Proteção e
Assistência aos Condenados – APAC
de Ubá.” Projeto recebeu parecer
favorável da comissão de Legislação,
Justiça e Redação Final. Passa-se à
leitura de proposições dos srs.
Vereadores: Vereador Antero Gomes de
Aguiar: 1) Indicação no. 167/10, ao
Prefeito, solicitando a realização do
asfaltamento da Rua Governador Bias
Fortes, Bairro Eldorado, a pedido dos
moradores. 2) Requerimento no.
171/10, ao Prefeito, reiterando-lhe
pedido contido na Indicação no.
403/09, de autoria do Vereador Paulo
César Raymundo, solicitando que
determine ao setor competente da
Prefeitura, a realização do asfaltamento
da Rua Mantiqueira, no Bairro Cristo
Redentor. 3) Representação no. 043/10,
ao Chefe do Departamento de
Operação/Distribuição Oeste da
Energisa, solicitando-lhe que, por
gentileza, determine a instalação de
braços de luz nos 14 postes existentes
em um dos lados da Rua Odete Arantes
Ribeiro, Bairro Santa Edwiges.
Vereador Cláudio Ponciano: 1) Moção
de Congratulações e Aplausos no.
069/10, aos atletas ubaenses que
participaram da 2ª Etapa da Copa
Serrana de Tênis de Mesa de 2010, na
cidade de Teresópolis. Vereador Jorge
Custódio Gervásio: 1) Indicação no.
168/10, ao Prefeito, à Secretária
Municipal de Saúde, todo empenho na
contratação de um profissional
medico(a) pediatra para atender junto
ao PSF da Ponte Preta. 2) Indicação no.
169/10, ao Prefeito, à Secretaria
Municipal de Saúde, informar a esta
Casa a razão pela qual a Dra. Cláudia
(Clínico Geral) não mais atende
naquela unidade de saúde. 3) Moção de
Pesar no.068/10, pelo falecimento da
Sra. Valderes de Freitas Nunes,
ocorrido na cidade de Araraquara, São
Paulo. Vereador Luiz Alberto Gravina:
1) Projeto de Lei 075/2010 que declara
de utilidade pública municipal o
Instituto São Januário, com sede nessa
cidade de Ubá. Vereador Paulo César
Raymundo: 1) Moção de Pesar no.
070/10, pelo falecimento da Sra. Maria
das Dores Dorigueto Candian.
Vereadora Rosângela Maria Alfenas de
Andrade: 1) Indicação no. 165/10, ao
Prefeito. que determine à Secretaria
Municipal de Obras e Serviços Urbanos
as medidas necessárias para a
pavimentação adequada do espaço
destinado à Praça do Cruzeiro, na Rua
Minas Gerais, Bairro Santa Cruz, ao
lado do número 286. 2) Indicação
no.166/10, ao Prefeito, solicitando
intercessão inadiável por parte dos
órgãos de fiscalização ambiental do
Município junto à empresa que está
extraindo cascalho nas imediações do
Distrito de Miragaia, de forma a
regularizar o transporte do cascalho,
uma vez que o trânsito desordenado e
contínuo de caminhões está causando
muitos transtornos aos moradores
daquele distrito, tamanha a quantidade
de poeira produzida. 3) Representação
no. 042/10, à Viação Ubá Transportes
Ltda, solicitando-lhe analisar a
possibilidade de atendimento da
direção da E.E. Eunice Wever,
localizada no Povoado São Domingos,
na região da Colônia Padre Damião, de
forma que pelo menos nos dias úteis o
ônibus que faz a linha Povoado S.
Domingos x Ubá tenha partida da
região da Colônia às 11h30min. 4)
Projeto de Lei 074/10, que dispõe sobre
a concessão da Comenda José
Francisco Parma ao Senhor Louro Justo
Parma. Ordem do Dia: Discussão e
votação única da seguinte matéria:
Projeto de Lei nº 066/10 que “Dispõe
sobre a denominação de Bairro Nossa

Senhora de Fátima no Município de
Ubá”. A palavra é concedida ao
vereador Carlos Rufato, que havia
pedido vista do projeto na reunião
anterior. O vereador Carlos Rufato
concede a palavra ao vereador Jorge
Gervásio que propõe: 1) Emenda
alterando a redação do Art. 1º. Do
presente Projeto, passando o mesmo a
ter a redação que segue: “Art. 1º. Passase a denominar-se Bairro Nossa
Senhora de Fátima, o conglomerado
urbano situado às margens, direita e
esquerda, da Av. Luiz Parma,
conhecido como “Morro do Biscoito”,
que não possui denominação oficial
instituída por lei”. A foi aprovada por
unanimidade (9 votos). O projeto de lei
foi aprovado por unanimidade (9
votos). Primeira discussão e votação
das seguintes matérias: 1) Projeto de
Lei nº 069/10 que “Autoriza a abertura
de Créditos Adicionais Especiais ao
Orçamento Programa de 2010 junto ao
Fundo Municipal de Assistência
Social”. 2) Projeto de Lei nº 070/10 que
“Autoriza a abertura de Créditos
Especiais no valor de R$ 70.000,00
(setenta mil reais) ao orçamento de
2010 junto à Procuradoria Geral e
Secretaria Municipal de Finanças de
Ubá”. 3) Projeto de Lei nº 071/10 que
“Autoriza o Poder Executivo a
conceder subvenção social à Sociedade
Musical e Cultura 22 de Maio, e contém
outras disposições”. Os projetos de lei
foram aprovados por unanimidade (9
votos). Todas as proposições foram
aprovadas por unanimidade (9 votos).
Leitura da Ordem do Dia da próxima
reunião ordinária. Palavra livre:
vereador Maurício Valadão sugere que
seja feito um convite aos dois
advogados que fizeram uma denúncia
sobre problemas apresentados nas
perícias médicas para falar sobre o
assunto. O vereador Dr. Valadão pede
também para que sejam tomadas
providências em relação aos problemas
apresentados pela gravação de áudio no
plenário da Câmara Municipal. O
vereador Paulo César informa que a
Unidade Pediátrica de Ubá já está
pronta, aguardando apenas a chegada
dos equipamentos para dar início as
suas atividades. O vereador Vinícius
Samôr parabeniza a iniciativa da
Câmara Municipal de colocar seletores
de lixo para que seja realizada a coleta
seletiva do lixo. O vereador Cláudio
Ponciano aproveita para deixar
registrado que nos dias 26 e 27 de
agosto, ele e a jornalista da Câmara
Municipal, Gisele, participaram do
Fórum Mineiro de Gerenciadores de
Transporte, na cidade de Governador
Valadares. O Sr. presidente agradece a
presença de todos e declara encerrada
esta sessão.
Resumo da Ata nº 44, da Sessão
Extraordinária da Câmara
Municipal de Ubá, realizada no dia
23 de agosto de 2010. Presente todos os
Senhores Vereadores. Ordem do Dia:
Discussão e votação final da seguinte
matéria: Projeto de Lei nº 071/10 que
“Autoriza o Poder Executivo a
conceder subvenção social à Sociedade
Musical e Cultura 22 de Maio, e contém
outras disposições”. O projeto foi
aprovado por unanimidade (9 votos). O
Sr. Presidente declara encerrada esta
sessão.
Resumo da Ata nº 45, da Sessão
Ordinária da Câmara Municipal de
Ubá, realizada no dia 30 de agosto de
2010. Ausente o Vereador Dalmo José
Coelho. Aprovação das Atas nºs 43 e
44. Em seguida leitura do Protocolo:
leitura das correspondências recebidas.
Leitura de proposições dos srs.
Vereadores: Vereador Antero Gomes de
Aguiar:1) Requerimento no. 172/10 –
ao Prefeito, realização do asfaltamento
da Rua Vila Nova, na Vila Casal.
Reitera Requerimento no. 148/10. 2)

Requerimento no. 173/10 – ao Prefeito,
realização do calçamento em todas as
ruas do Bairro João Teixeira –
Tanquinho. Reitera Indicação no.
007/09. 3) Requerimento no. 174/10 – a
Prefeito, realização do calçamento em
todas as ruas do Bairro Jardim
Esperança. Reitera Requerimento no.
017/09. 4) Requerimento no. 175/10 –
ao Prefeito, construção de um
reservatório para o colhimento do
material que se encontra junto à fossa
seca, localizada próxima da Copasa,
havendo risco de contaminação de toda
água. Reitera Indicação no. 299/09.
Vereador Carlos da Silva Rufato: 1)
Indicação no. 170/10 – ao Prefeito,
interceder junto à Energisa, para a
colocação de luminárias em três postes
já existentes na entrada do Bairro
R e s i d e n c i a l R o s a To l e d o . 2 )
Representação no. 044/10 – ao
Comandante do 21º BPMMG,
determinar à 35ª. Cia. de PM, um
policiamento para atender a
comunidade do Residencial Rosa de
Toledo. Vereador Cláudio Ponciano: 1)
Indicação no. 177/10 – ao Prefeito,
instalação de rede coletora de esgotos
para a rua que liga os bairros: São Judas
Tadeu e Altair Rocha. 2) Indicação no.
178/10 – ao Prefeito, colocação de
bueiros na Rua Dona Florinda
Fernandes, parte baixa, próximo ao no.
169. 3) Indicação no. 179/10 – ao
Gerente da TRANSUBA, Professor
Joaquim Carlos, sinalização, com
quebra-molas, e abrir passeios na
Avenida Elias Laud, nas proximidades
da Igreja Rainha da Paz, entre os
bairros: da Luz e Paulino Fernandes; e
ainda, verificar a possibilidade de abrir
passeios e muro de contenção na Rua
José Lourenço da silva, Bairro da Luz.
Vereador Jorge Custódio Gervásio: 1)
Requerimento no. 176/10, ao Prefeito,
reiterando Indicação no. 260/09, que
solicita uma fiscalização para coibir
que comerciantes coloquem produtos
nas calçadas, obstruindo desta forma o
tráfego de pedestres. Vereador Luiz
Alberto Gravina: 1) Indicação no.
173/10 – ao Prefeito, a doação ou a
cessão de uso do imóvel pertencente à
municipalidade, localizado ao lado da
Escola Estadual Padre Joãozinho, na
COHAB, para a construção de uma
quadra poliesportiva para uso daquela
comunidade. 2) Indicação no. 174/10 –
ao Prefeito, continuação do
asfaltamento da Avenida Diógenes
Gomes da Silva, faltando um pequeno
trecho que leva até à Escola Estadual
Padre Joãozinho. 3) Indicação no.
175/10 – ao Prefeito, junto à Energisa,
colocação de iluminação pública nos
postes já existentes da Avenida 2, com
início na Escola Estadual Padre
Joãozinho até a avenida principal da
COHAB. 4) Indicação no. 176/10 – ao
Prefeito, calçamento da Avenida 2, com
início na Escola Estadual Padre
Joãozinho até a avenida principal da
COHAB. Vereadora Rosângela Maria
Alfenas de Andrade: 1) Indicação no.
180/09 – ao Prefeito, adoção das
medidas previstas na Lei Municipal no.
2.190, de 23/09/1991, principalmente
para regularizar a posse e a titularidade
dos imóveis dos moradores da Vila do
Distrito de Miragaia, neste Distrito.
Vereadores Cláudio Ponciano e
Rosângela Alfenas: 1) Requerimento
no. 177/10 – ao Presidente da Câmara,
realização de uma Sessão Solene deste
Legislativo, em comemoração aos 20
anos do Sindicato Intermunicipal das
Indústrias do Mobiliário de Ubá e
Região – INTERSIND. Projetos de
autoria dos Vereadores Carlos da Silva
Rufato e Cláudio Ponciano: 1) Projeto
de Lei no. 076/10 – que dispõe sobre a
denominação de Rua Rubens Peron a
logradouro público desta cidade. 2)
Projeto de Lei no. 078/10 – que dispõe
sobre a denominação de Avenida

Gastão Rosa de Toledo, a logradouro
público desta cidade. 3) Projeto de Lei
no. 079/10 – que dispõe sobre a
denominação de Avenida Caratinga a
logradouro público desta cidade. 4)
Projeto de Lei no. 080/10 – que dispõe
sobre a denominação de Avenida
Viçosa a logradouro público desta
cidade. 5) Projeto de Lei no. 081/10 –
que dispõe sobre a denominação de Rua
Piraúba a logradouro público desta
cidade. 6) Projeto de Lei no. 082/10 –
que dispõe sobre a denominação de Rua
Isabel Coelho de Souza a logradouro
público desta cidade. Ordem do Dia:
Discussão e votação final das seguintes
matérias: 1) Projeto de Lei nº 069/10
que “Autoriza a abertura de Créditos
Adicionais Especiais ao Orçamento
Programa de 2010 junto ao Fundo
Municipal de Assistência Social”. 2)
Projeto de Lei nº 070/10 que “Autoriza
a abertura de Créditos Especiais no
valor de R$ 70.000,00 (setenta mil
reais) ao orçamento de 2010 junto à
Procuradoria Geral e Secretaria
Municipal de Finanças de Ubá”. Os
projetos de lei foram aprovados por
unanimidade (8 votos). Primeira
discussão e votação da seguinte
matéria: Projeto de Lei nº 068/10 que
“Autoriza o Poder Executivo a permitir
o uso do imóvel integrante do
patrimônio público municipal à
Associação de Proteção e Assistência
aos Condenados (Apac/Ubá). O projeto
de lei foi aprovado por unanimidade (8
votos). Todas as proposições foram
aprovadas por unanimidade (8 votos).
Leitura da Ordem do Dia da próxima
reunião ordinária. O Sr. presidente
agradece a presença de todos e declara
encerrada esta sessão.
Resumo da Ata nº 46, da Sessão
Ordinária da Câmara Municipal de
Ubá, realizada no dia 13 de setembro
de 2010. Ausente o vereador Paulo
César Raymundo, que chegou durante a
leitura do protocolo. Aprovação da Ata
nº 45 da sessão anterior. Em seguida
leitura do Protocolo: leitura das
correspondências recebidas. Passa-se à
leitura de proposições dos srs.
Vereadores: Vereador Antero Gomes de
Aguiar: 1) Indicação no. 181/10 – ao
Prefeito, asfaltamento da Rua Mário
Azevedo. 2) Indicação no. 182/10 – ao
Prefeito, asfaltamento da Rua Luiz
Paschoalino. 3) Indicação no. 183/10 –
ao Prefeito, asfaltamento da Rua
Anselmo Martins Teixeira. 4)
Indicação no. 184/10 – ao Prefeito,
asfaltamento da Rua Roraima. 5)
Indicação no. 185/10 – ao Prefeito,
asfaltamento da Rua Bahia. 6)
Indicação no. 186/10 – ao Prefeito,
asfaltamento da Rua Pernambuco. 7)
Indicação no. 187/10 – ao Prefeito,
asfaltamento da Rua Mato Grosso. 8)
Moção de Congratulações e Aplausos
no. 071/10, ao Senhor Márcio Nogueira
Gesualdi, Técnico em Semáforo, da
Prefeitura Municipal de Ubá. Vereador
Carlos da Silva Rufato: 1) Moção de
Pesar no. 072/10, pelo falecimento do
Senhor Geraldo Diniz. 2) Moção de
Pesar no. 073/10, pelo falecimento do
Senhor Vicente Pereira Mattos.
Vereador Dalmo José Coelho: 1)
Indicação no. 172/10, ao Prefeito,
colocação de tambores de lixo em
pontos estratégicos do Distrito de
Ubari. 2) Representação no. 045/10, a
Empresa de Telefonia Móvel VIVO,
promover a melhoria do sinal no
Distrito de Ubari. Vereador Luiz
Alberto Gravina: 1) Representação no.
046/10 – ao Gerente da Oi/Telemar de
Ubá e Região, solicitando a instalação
de um telefone público – tipo orelhão,
para a Rua Ângelo Sperandio. 2)
Moção de Congratulações e Aplausos
no. 076/10, ao Empresário Paulo
Roberto Paschoalino, DiretorPresidente da Paropas, pela
inauguração do CEU – Centro
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168/10. O vereador Paulo César pede
para que seja separado o
Requerimento no. 169/10. As demais
proposições foram aprovadas por
unanimidade (9 votos). Em seguida a
Indicação nº. 157/10 é colocada em
discussão (o áudio do momento da
discussão está corrompido). A
indicação nº. 157/10 foi aprovada por
unanimidade (9 votos). Em seguida a
Indicação nº. 158/10 é colocada em
discussão. O vereador Maurício
Valadão pede para que a Prefeitura e
Defesa Civil fiquem atentas em
relação a uma construção que está
sendo feita na Rua Marieta Campos,
no alto do Bairro Santa Bernadete, em
local abaixo do nível da rua e de
grande declividade que, de acordo
com a opinião do vereador, corre risco
de desabar quando chegar o período
das chuvas. Ele aproveita também
para deixar registrado que, nessa
mesma região, a prefeitura está
realizando a construção de um muro
em uma residência particular.
S e g u n d o o v e r e a d o r, c o m a
construção desse muro, a água da
chuva que descia, passando por onde
este muro está sendo feito, agora está
sendo direcionada para a rua,
prejudicando o acesso a duas
residências da região. Por essa razão,
ele questiona o motivo da construção
desse muro. A indicação nº. 158/10
foi aprovada por unanimidade dos
presentes (8 votos). Em seguida o
Requerimento no. 168/10 é colocado
em discussão. O vereador Dalmo
parabeniza o vereador Jorge Gervásio
pela preocupação com a segurança do
trânsito do município. O
Requerimento no. 168/10 foi
aprovado por unanimidade dos
presentes (8 votos). Em seguida o
Requerimento no. 169/10 é colocado
em discussão. O vereador Luiz
Alberto Gravina pede para que a
questão dos mototaxistas do
município seja encaminhada para a
Comissão de Segurança Pública para
que esse assunto possa ser discutido
junto com o prefeito. O Requerimento
no. 169/10 foi aprovado por
unanimidade dos presentes (8 votos).
Leitura da Ordem do Dia da próxima
reunião ordinária. Palavra livre:
vereador Jorge Gervásio reforça o
pedido feito por ele em um
requerimento de uma reunião anterior
para que o gerente da Viação Ubá, Sr.
Egídio, compareça a Câmara
Municipal para falar sobre os
problemas do transporte coletivo em
Ubá. O vereador Maurício Valadão
pede para que seja registrado que,
durante a reunião do dia 31/05/2010,
registrada na Ata de nº. 27, durante a
votação Projeto de Lei Complementar
nº. 004/010, quando ele disse:
“Gostaria que constasse em ata que eu
votei contra porque eu estou seguindo
a opinião da Associação dos
Contadores que acha, na opinião
deles, que o locador não pode pagar o
Habite-se e sim teria que ser o
locatário”, ele quis dizer, na realidade,
que ele acredita que o locatário não
pode pagar pelo Habite-se e sim o
locador, ou seja, assim como a
Associação dos Contadores, ele
acredita que quem deve se
responsabilizar pelo Habite-se é o
proprietário do imóvel. O Sr.
presidente agradece a presença de
todos e declara encerrada esta sessão.
Resumo da Ata nº 43, da Sessão
Ordinária da Câmara Municipal de
Ubá, realizada no dia 23 de agosto
de 2010. Presente todos os Senhores
Vereadores. Aprovação da Ata nº 42.
Em seguida leitura do Protocolo:
leitura das correspondências
recebidas. Leitura de Pareceres:
Leitura do Projeto de Lei,
encaminhado pelo prefeito Vadinho
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disposições.” 2) Leitura do Projeto de
Lei, que “dispõe sobre a inclusão de
Programas no PPA 2010/2013 – Plano
Plurianual do Município de Ubá, no
âmbito da Secretaria Municipal de
Saúde.” 3) Leitura do Projeto de Lei,
que “dispõe sobre a denominação de
Rua Rubens Perón a logradouro
público desta cidade.” 4) Leitura do
Projeto de Lei, que “dispõe sobre a
denominação de Avenida Gastão Rosa
de Toledo a logradouro público desta
cidade.” 5) Leitura do Projeto de Lei,
que “dispõe sobre a denominação de
Avenida Caratinga a logradouro
público desta cidade.” 6) Leitura do
Projeto de Lei, que “dispõe sobre a
denominação de Rua Rubens Perón a
logradouro público desta cidade.” 7)
Leitura do Projeto de Lei, que “dispõe
sobre a denominação de Avenida
Viçosa a logradouro público desta
cidade.” 8) Leitura do Projeto de Lei,
que “dispõe sobre a denominação de
Rua Piraúba a logradouro público desta
cidade”. 9) Leitura do Projeto de Lei,
que “dispõe sobre a denominação de
Rua Isabel Coelho de Souza a
logradouro público desta cidade.” 10)
Leitura do Projeto de Lei, que “dispõe
sobre a concessão da Comenda Ary
Barroso ao Empresário Afonso
Guimarães Cobelli.” 11) Leitura do
Projeto de Lei, que “dispõe sobre a
concessão da Comenda Ary Barroso a
Senhora Adeny Guilhermino Porto.”
12) Leitura do Projeto de Lei, que
“dispõe sobre a concessão do Título de
Personalidade Ubaense do Ano ao
Senhor José Lourenço Brandão.” Todos
os Projetos de Lei receberam parecer
favorável da comissão de Legislação,
Justiça e Redação Final. Passa-se à
leitura de proposições dos srs.
Vereadores: Vereador Antero Gomes de
Aguiar: Indicação no. 171/10 – ao
Prefeito, calçamento da Rua Projetada
5, Bairro João Teixeira. 2) Indicação no.
188/10 – ao Prefeito, calçamento da
Rua Projetada 4, Bairro João Teixeira.
3) Indicação no. 189/10 – ao Prefeito,
calçamento da Rua Projetada 3, Bairro
João Teixeira. 4) Indicação no. 190/10 –
ao Prefeito, calçamento da Rua
Projetada 2, Bairro João Teixeira. 5)
Indicação no. 191/10 – ao Prefeito,
calçamento da Rua Projetada 1, Bairro
João Teixeira. 6) Indicação no. 192/10 –
ao Prefeito, asfaltamento da Rua
Professora Maria Joaninha Mendes,
Bairro Antonina Coelho - COHAB. 7)
Indicação no. 193/10 – ao Prefeito,
asfaltamento da Rua Celidônio Mazzei,
Bairro Antonina Coelho - COHAB. 8)
Indicação no. 192/10 – ao Prefeito,
asfaltamento da Rua Governador Bias
Fortes, Bairro Eldorado. 9)
Requerimento no. 183/10 – ao Prefeito,
reiterando Indicação no. 091/10,
solicitando o asfaltamento da Rua
Professor Artur Napoleão, Bairro
Antonina Coelho – COHAB. 10)
Moção de Congratulações e Aplausos
no. 077/10, ao Radialista e Ex-Vereador
Adão Miguel Nogueira, por sua
brilhante trajetória no meio de
comunicação de nossa cidade. Vereador
Carlos da Silva Rufato: 1)
Representação no. 047/10 – ao Corpo
de Bombeiros de nossa cidade,
solicitando verificar se a Unidade dos
Bombeiros Militar que será instalada
no Aeroporto Municipal, possa também
atender ocorrências nas imediações dos
bairros adjacentes ao Industrial ou
então que se crie uma Unidade naquelas
proximidades para esta finalidade.
Vereador Cláudio Ponciano: 1) Moção
de Congratulações e Aplausos no.
078/10, aos atletas ubaenses que
participaram da Copa de Integração de
Tênis de Mesa de 2010, realizada na
cidade de Cataguases. 2) Indicação no.
199/10 – ao Secretário Municipal de
Obras e Serviços Urbanos, determinar a
limpeza do córrego que passa nos

bairros: Vila Casal e Schiavon.
Vereador Jorge Custódio Gervásio: 1)
Indicação no. 194/10 – ao Prefeito,
determinar a limpeza geral no trecho
compreendido entre o Bairro Ponte
Preta até o Bairro Mangueira Rural,
realizando ainda pintura de meio-fio,
bem como retirada de entulhos e barro,
para a preparação da festa da padroeira
da comunidade do Bairro Meu Sonho
(Nossa Senhora Aparecida), que
iniciará no começo do mês de outubro.
2) Indicação no. 195/10 – ao Prefeito,
tapar um buraco enorme existente bem
na curva da Rua José Augusto Marcos,
nas proximidades do no. 978,
necessitando o local de uma
pavimentação asfáltica. 3)
Requerimento no. 185/10 – ao Prefeito,
reiterando parcialmente a Indicação no.
091/09, de autoria do Vereador Antero
Gomes de Aguiar, que solicitou o
asfaltamento da Rua Miguel Candian,
onde está localizada a Igreja Nossa
Senhora Aparecida. 4) Requerimento
no. 186/10 – ao Prefeito, reiterando
Indicação no. 039/10, de autoria de
todos os Edis desta Casa, solicitando a
colocação de sinalização no chão, tipo
quebra-molas, na Rua José Augusto
Marcos até o Aeroporto Municipal. 5)
Requerimento no. 187/10 – ao Prefeito,
reiterando pedido contido nas
proposições: Requerimento no. 091/09
e Requerimento 064/10, solicitando a
repintura das faixas de pedestres em
frente à Escola Municipal Nossa
Senhora Aparecida. Vereador Luiz
Alberto Gravina: 1) Indicação no.
197/10 – ao Prefeito, solicitando
execução dos serviços de limpeza dos
bueiros e bocas de locas de nossa
cidade. Vereador Maurício Valadão
Reimão de Melo: 1) Indicação no.
198/10 – ao Prefeito, o envio a esta
Casa, da relação de todos os Conselhos
Municipais existentes em nossa cidade,
com seus respectivos componentes.
Proposição de autoria de todos os
Ve r e a d o r e s d e s t a C a s a : 1 )
Requerimento no. 188/10 – ao Prefeito,
atendendo a solicitação do Presidente
da Associação dos Moradores do Bairro
José Peluso, solicitando a reforma da
área de lazer localizada naquela
comunidade e ainda, melhoria na saída
da Rua Vereador Oswaldo de Moura
Estevão, eliminando uma curva
íngreme existente no local,
proporcionando condições para
passagem de linha de ônibus urbano
com destino ao Bairro São João e
também o calçamento das ruas da parte
alta do bairro, para cessar a quantidade
de lama que desce para os logradouros
da parte baixa. Projeto de Lei no.
088/10 – que dispõe sobre a Concessão
da Comenda Ary Barroso ao Professor
Cícero Mauro Fialho Rodrigues.
Autores: Vereadores Cláudio Ponciano,
Carlos da Silva Rufato, Rosângela
Maria Alfenas de Andrade, Maurício
Valadão Reimão de Melo e Jorge
C u s t ó d i o G e r v á s i o . To d a s a s
proposições foram aprovadas por
unanimidade (7 votos). O presidente
faz a leitura da Ordem do Dia da
próxima reunião ordinária e, em
seguida, convida o gerente da Viação
Ubá, Sr. Egídio Campos Santana, que
veio ao plenário a pedido do vereador
Jorge Gervásio, para falar sobre a
situação do transporte coletivo no
município de Ubá. São feitos os
cumprimentos e saudações iniciais. Em
seguida o presidente Cláudio Ponciano
faz um breve esclarecimento sobre
todas as medidas que já foram tomadas
em relação ao transporte coletivo pelo
legislativo e executivo ubaenses.
Aproveita também para fazer uma
síntese sobre quais são as atribuições do
município, da Divisão de Trânsito, do
Conselho Municipal de Trânsito e da
Viação Ubá no que diz respeito ao
assunto transporte coletivo. Em

seguida inicia-se a fase de
questionamentos e os primeiros
assuntos levantados pelos vereadores
foram: linha de ônibus ou microônibus
para atender as comunidades do Bairro
São José, parte alta do Morro do
Querosene e ainda a parte alta dos
bairros Shiavon e Altair Rocha; linha de
ônibus para atender a comunidade do
Peixoto Filho; providenciar o contorno
dos ônibus pelo Bairro Olaria; incluir
nos trajetos dos coletivos a parte alta do
Bairro Palmeiras. O segundo
questionamento foi sobre a constante
reclamação feita pela população aos
vereadores a respeito da linha de ônibus
“Shangrilá – Ponte Preta”, que deveria
atender aos bairros Paulino Fernandes,
Januário Guiducci e Fazenda Boa
Esperança até os limites da Igreja
Rainha da Paz e Avenida Paulino
Fernandes, mas que não passa nos
bairros por ela representados. O Sr.
Egídio é questionado também a
respeito da possibilidade de colocação
de ônibus direto da região sul da cidade
para o Hospital Santa Isabel. O
vereador Maurício Valadão, questiona
o Sr. Egídio sobre o porque de não estar
sendo respeitada a gratuidade para
deficientes físicos na linha Ubá/ Ubari e
questiona também como está o
processo de adaptação dos veículos
para atendê-los. Em seguida, é pedido
esclarecimento sobre a retirada de
circulação de algumas linhas de ônibus
que atendiam as comunidades do
Córrego Santana, Córrego da Coruja e
Córrego Alegre. O próximo
questionamento feito foi sobre a
possibilidade da colocação de uma
linha do Centro para a Miragaia, no
horário da manhã. Foi pedido também
que ele providenciasse a transferência
do virador do ônibus do Campo de
Aviação, do Bar do Dudu para o Campo
do Nelim. Levando-se em conta a
mudança do trânsito da Avenida
Olegário Maciel, é solicitada a
alteração do itinerário dos ônibus que
passam pelo Bairro Mateus Schettino e
pelo Bairro Santa Bernadete, para
atender melhor os usuários daquela
região. Em seguida inicia-se uma
discussão sobre descumprimento de
horários, atrasos constantes, mudanças
de horários e linhas, redução de
horários nos fins de semana e falta de
divulgação. Por solicitação dos
vereadores, o Sr. Egídio garantiu que a
relação dos horários e itinerários, que
não está atualizada no site da empresa,
será divulgada na internet em até 30
dias. O vereador Jorge Gervásio
pergunta porque os ônibus só tem
horários até as 22 horas. O vereador
Cláudio Ponciano pergunta ao
convidado quem seria o responsável
pelo gerenciamento da emissão das
carteiras de gratuidade para idosos e
deficientes: prefeitura ou empresa
prestadora do serviço. O presidente faz
a leitura de um texto referente aos
cadeirantes, escrito pelo Sr. Garcia, que
veio a plenário para assistir a reunião. O
Sr. Egídio encerra sua participação na
reunião reivindicando que os
vereadores cobrem junto a Prefeitura
que seja feita demarcação dos pontos de
ônibus com pintura no chão para que
nenhum outro veículo possa parar no
espaço destinado aos veículos do
transporte coletivo. Em contrapartida,
ele afirma já ter solicitado à polícia que
multe os veículos todas as vezes que
eles desrespeitarem o espaço de parada.
Por fim, ele convida a todos os
vereadores para irem até a sede da
empresa para que eles possam
conversar sobre assuntos que ficaram
pendentes e para que ele possa
disponibilizar dados e documentos que
comprovem tudo aquilo que ele diz. O
Sr. presidente agradece a presença do
convidado e dos demais e declara
encerrada esta sessão.
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Esportivo Ubaense. Vereador
Maurício Valadão Reimão de Melo: 1)
Requerimento no. 178/10 – ao
Secretário Municipal de Obras e
Serviços Urbanos, realização de obras
de infraestrutura no Conjunto
Habitacional Dr. José Cavaliere,
inaugurado recentemente na região do
Tanquinho, com 75 casas, mas que
não tem nenhuma rua pavimentada e o
esgoto é lançado, sem nenhum
tratamento, em um pequeno córrego
que passa nas proximidades. 2)
Requerimento no. 179/10 – ao
Secretário Municipal de Obras e
Serviços Urbanos, solicitando, a
pedido dos moradores da Rua Antônio
Candian (Rua 2), do Bairro São
Domingos, informações sobre as
obras do muro de contenção da
referida rua, iniciadas em novembro
de 2009, com prazo de conclusão de
90 dias, e interrompidas há meses. 3)
Requerimento no. 180/10 – à Mesa
Diretora desta Câmara, o envio de
convite aos representantes e aos
moradores dos distritos de Ubá, em
datas distintas, para avaliação dos
resultados das reuniões das Câmaras
Itinerantes ocorridas em Ubari,
Miragaia e Diamante. 4)
Requerimento no. 181/10 – ao
Prefeito, enviar à esta Câmara
documentos de autorização e
fiscalização por parte da Defesa Civil
do Município, relacionados com a
obra de terraplenagem que está sendo
realizada na Avenida Governador
Bias Fortes, no Bairro Eldorado.
Vereadora Rosângela Maria Alfenas
de Andrade: 1) Moção de
Congratulações e Aplausos no.
074/10, ao advogado ubaense Dr.
André Luiz Melo da Cunha, pela
brilhante participação e êxito no mais
recente concurso público de ingresso
na magistratura mineira. 2) Moção de
Congratulações e Aplausos no.
075/10, ao advogado ubaense Dr.
Felipe Teixeira Cancela Júnior, pela
brilhante participação e êxito no mais
recente concurso público de ingresso
na magistratura mineira. Ordem do
Dia: Discussão e votação final da
seguinte matéria: Projeto de Lei nº
068/10 que “Autoriza o Poder
Executivo a permitir o uso do imóvel
integrante do patrimônio público
municipal à Associação de Proteção e
Assistência aos Condenados
(Apac/Ubá). O projeto de lei foi
aprovado por unanimidade (9 votos).
Discussão e votação das proposições:
O vereador Paulo César Raymundo
pede para que seja separada a
Representação no. 046/10. As demais
proposições foram aprovadas por
unanimidade (9 votos). O presidente
coloca em discussão a Representação
nº. 046/10 e o vereador Paulo César
manifesta indignação contra a
empresa Oi/Telemar que, segundo ele,
tem demonstrado um imenso descaso
com as solicitações encaminhadas
pela Câmara Municipal. A
Representação nº. 046/10 foi
aprovada por unanimidade (9 votos).
Leitura da Ordem do Dia da próxima
reunião ordinária. O Sr. presidente
agradece a presença de todos e declara
encerrada esta sessão.
Resumo da Ata nº 47, da Sessão
Ordinária da Câmara Municipal de
Ubá, realizada no dia 20 de
setembro de 2010. Ausentes os
vereadores Paulo César Raymundo e
Dalmo José Coelho. Aprovação da
Ata nº 46 da sessão anterior. Em
seguida leitura do Protocolo: leitura
das correspondências recebidas.
Passa-se à leitura de pareceres: 1)
Leitura do Projeto de Lei, que
“autoriza o Poder Executivo a
conceder Auxílio Financeiro ao
Núcleo Regional de Voluntários de
Combate ao Câncer e contém outras

Resumo da Ata nº 48, da Sessão
Ordinária da Câmara Municipal de
Ubá, realizada no dia 27 de setembro
de 2010. Presentes todos os Senhores
Vereadores. Aprovação da Ata nº 47.
Em seguida leitura do Protocolo: leitura
das correspondências recebidas. Passase à leitura de pareceres: 1) Leitura do
Projeto de Lei, encaminhado pelos
vereadores Carlos da Silva Rufato,
Antero Gomes de Aguiar, Dalmo José
Coelho, Cláudio Ponciano e Vinícius
Samor de Lacerda, que “dispõe sobre a
concessão da Comenda Ary Barroso, ao
Senhor Luiz Carlos Pereira”. 2) Leitura
do Projeto de Lei, encaminhado pelos
vereadores Cláudio Ponciano, Carlos
da Silva Rufato, Rosângela Maria
Alfenas de Andrade, Maurício Valadão
Reimão de Melo e Jorge Custódio
Gervásio, que “dispõe sobre a
concessão da Comenda Ary Barroso, ao
Professor Cícero Mauro Fialho
Rodrigues”. Os Projetos de Lei
receberam parecer favorável da
comissão de Legislação, Justiça e
Redação Final. Passa-se à leitura de
proposições dos srs. Vereadores:
Vereador Antero Gomes de Aguiar: 1)
Indicação no. 200/10, ao Prefeito,
solicitando o asfaltamento da Rua
Teófilo Lemos Gravina, Bairro
Chiquito Gazolla. 2) Indicação no.
201/10, ao Prefeito, solicitando a
construção de uma quadra
poliesportiva no Bairro Fazendinha, em
um terreno da municipalidade
localizado na Rua Inglaterra. 3)
Requerimento no. 184/10, ao Prefeito,
reiterando pedido contido na Indicação
no. 117/10, de autoria do Vereador
Carlos da Silva Rufato, solicitando o
asfaltamento da Rua Valdir Pierandrei
Fazolla, Bairro Altair Rocha. Vereador
Carlos da Silva Rufato: 1) Moção de
Pesar no. 079/10, pelo falecimento do
Senhor José Expedido de Azevedo. 2)
Projeto de Lei no. 093/10, que institui
no Município de Ubá/MG, o Dia do
Caminhoneiro e contém outras
disposições. Vereador Jorge Custódio
Gervásio: 1) Moção de Congratulações
e Aplausos no. 080/10, ao exPresidente desta Casa de Leis e exVice-Prefeito, Doutor Itamar dos
Santos, pela passagem de seu natalício
no dia de hoje. Vereador Maurício
Valadão Reimão de Melo: 1) Indicação
no. 202/10, ao Prefeito, concessão de
adicional de insalubridade para os
Agentes Comunitários de Saúde. 2)
Requerimento no. 189/10, ao Prefeito, a
pedido dos moradores do Tanquinho,
providências contra a Viação Ubá, que
transporta estudantes e demais
moradores daquela localidade até o
centro da cidade, pela manhã, em
ônibus superlotados. Ordem do Dia:
Primeira discussão e votação das
seguintes matérias: 1) Projeto de Lei nº
083/10 que “Autoriza o Poder
Executivo a conceder Auxílio
Financeiro ao Núcleo Regional de
Voluntários de Combate ao Câncer, e
contém outras disposições”. 2) Projeto
de Lei nº 086/10 que “Dispõe sobre a
inclusão de Programas no PPA
2010/2013 - Plano Plurianual do
Município de Ubá, no âmbito da
Secretaria Municipal de Saúde. Os
Projetos de Lei foram aprovados por
unanimidade (9 votos). Discussão e
votação única das seguintes matérias:
1) Projeto de Lei nº 076/10 que “Dispõe
sobre a denominação de Rua Rubens
Perón a logradouro público desta
cidade”. 2) Projeto de Lei nº 078/10 que
“Dispõe sobre a denominação de
Avenida Gastão Rosa de Toledo a
logradouro público desta cidade”. 3)
Projeto de Lei nº 079/10 que “Dispõe
sobre a denominação de Avenida
Caratinga a logradouro público desta
cidade”. 4) Projeto de Lei nº 080/10 que
“Dispõe sobre a denominação de
Avenida Viçosa a logradouro público
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para 35% e dá outras providências”. 5)
Leitura do Projeto de Lei que “Autoriza
a abertura de Créditos Especiais ao
Orçamento Municipal de 2010, no
âmbito do Fundo Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente”.
6) Leitura do Projeto de Lei que
“Autoriza o Poder Executivo a
suplementar dotação do orçamento
municipal de 2010, para atender o
Programa de Aquisição de Alimentos –
Compra Direta Local da Agricultura
Familiar”. 7) Leitura do Projeto de Lei
Complementar que “dá nova redação
ao art. 52 da Lei Complementar
Municipal 014/92, que dispõe sobre o
Estatuto dos Servidores Públicos do
Município de Ubá. 8) Leitura do
Projeto de Lei Complementar que
“Institui o Sistema de Estacionamento
Rotativo Controlado no Município de
Ubá e dá outras providências”. Os
Projetos de Lei receberam parecer
favorável da comissão de Legislação,
Justiça e Redação Final. Passa-se à
leitura de proposições dos srs.
Vereadores: Vereador Antero Gomes de
Aguiar: 1) Indicação no. 203/10 – ao
Prefeito, a criação de um Projeto que
torne conhecida, principalmente por
crianças e jovens, a cana Ubá. 2)
Indicação no. 204/10 – ao Prefeito,
colocação de 02 (dois) quebra-molas na
Rua Adolfo Pereira Cortez, sendo um
em frente ao nº. 660, do lado do escadão
São Domingos / Jardim Glória e o outro
em frente ao nº. 555, próximo da quadra
poliesportiva do Bairro São Domingos,
que tem um número considerável de
jovens que freqüentam aquela quadra.
3) Indicação no. 205/10 – ao Prefeito,
colocação de quebra-mola na Rua
Cristiano da Mota Júnior, em frente ao
nº. 239, Bairro Louriçal. Vereador
Carlos da Silva Rufato: 1) Moção de
Pesar no. 081/10, pelo falecimento do
jovem Vítor Moreno Dias. Vereadores
Cláudio Ponciano e Vinícius Samôr de
Lacerda: 1) Requerimento no. 192/10,
ao Presidente da Casa, para agendar
uma Sessão Solene do Legislativo
Ubaense, para o dia 18 de março de
2011, marcando a abertura das
comemorações do Centenário da
Presença das Religiosas do Sagrado
Coração de Maria do Brasil. Vereadores
Carlos da Silva Rufato e Cláudio
Ponciano: 1) Projeto de Lei no. 098/10,
que dispõe sobre a denominação de Rua
Alfenas a logradouro público desta
cidade. Proposições de todos os
Vereadores desta Casa: 1) Indicação no.
206/10, ao Prefeito, junto à Divisão de
Trânsito, promover a colocação de
placas com o nome das linhas e seus
horários nos pontos de ônibus do
município. 2) Indicação no. 207/10, ao
Prefeito, junto à Divisão de Trânsito,
promover a demarcação dos pontos de
ônibus em pintura no chão, para que o
espaço não seja ocupado por carros
particulares. 3) Requerimento no.
190/10, ao Presidente do Conselho
Municipal de Trânsito, aos seus
Conselheiros e ao Gerente da Divisão
de Trânsito, que seja incluída na pauta
da próxima reunião do Conselho, a
reavaliação dos itinerários dos ônibus
que fazem a linha Shangrila/ Ponte
Preta e doa que circulam pelos bairros:
Mateus Schettino e Santa Bernadete,
atingidos pelas recentes mudanças no
trânsito, pois os moradores dos bairros:
Paulino Fernandes, Januário Guiducci,
Fazenda Boa Esperança e Avenida
Paulino Fernandes, alegam que não são
atendidos pela linha Shangrila / Ponte
Preta. 4) Requerimento no. 191/10, ao
Presidente do Conselho Municipal de
Trânsito, aos seus Conselheiros e ao
Gerente da Divisão de Trânsito,
solicitando que seja incluída na pauta
da próxima reunião do Conselho, a
reavaliação dos itinerários dos ônibus
na parte alta dos bairros: Schiavon e
Olaria, pois os moradores alegam que

não são atendidos pelas linhas de
ônibus, obrigando-os ao uso de
mototaxi. Ordem do Dia: Discussão e
votação única das seguintes matérias:
1) Projeto de Lei nº 014/10 que “Dispõe
sobre a concessão da Comenda Ary
Barroso ao Sr. Luís Carlos Pereira”. 2)
Projeto de Lei nº 088/10 que “Dispõe
sobre a concessão da Comenda Ary
Barroso ao Professor Cícero Mauro
Fialho Rodrigues”. Os Projetos de Lei
foram aprovados por unanimidade (9
votos). Passa-se à discussão e votação
das proposições: o vereador Maurício
Valadão pede apenas que seja estudada
uma possibilidade de mudança na data
sugerida para a realização da Sessão
Solene descrita no Requerimento no.
192/10, pois esta data está muito
próxima do dia Internacional da Mulher
que também requer Sessão Solene.
Todas as proposições foram aprovadas
por unanimidade (9 votos). Leitura da
ordem do dia da próxima reunião.
Palavra livre: vereador Jorge Gervásio
convida a todos a participarem da Festa
de Nossa Senhora Aparecida que ele
está organizando, e parabeniza o
vereador Vinícius pela sua participação
na última eleição. O vereador Vinícius
agradece o apoio de todos. Em seguida
o presidente convida para tomar
assento ao lado da mesa diretora os
representantes da Agência Interminas,
vencedora da licitação que escolheu a
empresa que será responsável pelos
trabalhos de publicidade da Câmara
Municipal nos próximos seis meses.
Eles fazem uma breve apresentação do
trabalho que eles desenvolvem para
outras instituições e descrevem o
trabalho que pretendem realizar junto
com a Câmara Municipal. O Sr.
presidente agradece a presença de todos
e declara encerrada esta sessão.
Resumo da Ata nº 51, da Sessão
Ordinária da Câmara Municipal de
Ubá, realizada no dia 13 de outubro
de 2010. Presentes todos os Senhores
Vereadores. Aprovação da Ata nº 50 da
sessão anterior. Em seguida leitura do
Protocolo: leitura das correspondências
recebidas. Passa-se à leitura de
pareceres: 1) Leitura do Projeto de Lei
que “Declara de Utilidade Pública
Municipal o Instituto São Januário com
sede nesta cidade.” A comissão de
Legislação, Justiça e Redação Final
solicitou que seja enviada cópia da
matéria ao IBAM, para que o Instituto
se manifeste com relação a legalidade
do Projeto. 2) Leitura do Projeto de Lei
que “Autoriza o Poder Executivo a
suplementar a subvenção social
destinada à Sociedade Beneficente
Anália Franco, e contém outras
disposições.” Projeto recebeu parecer
favorável da comissão de Legislação,
Justiça e Redação Final. 3) Leitura do
Projeto de Lei que “Autoriza o Poder
Executivo a municipalizar trechos de
rodovias estaduais, no perímetro
urbano do Município de Ubá. Projeto
recebeu parecer favorável da comissão
de Legislação, Justiça e Redação Final.
Passa-se à leitura de proposições dos
srs. Vereadores: Vereador Antero
Gomes de Aguiar: 1) Indicação no.
208/10 – ao Prefeito, calçamento da
Rua Virgílio Maia Neves, Bairro da
Luz. 2) Representação no. 048/10 – ao
Chefe do Departamento de Operação
de Distribuição Oeste da Energisa,
solicitando a colocação de um poste,
com iluminação pública, no final da
Rua Virgílio Maia Neves, Bairro da
Luz. Vereador Cláudio Ponciano: 1)
Representação no. 049/10, ao Dr. Paulo
Sérgio Resende do Carmo, Engenheiro
Coordenador da 5ª CRG-DER/MG,
sugerindo ao mesmo as medidas
necessárias para assegurar a gratuidade
aos idosos maiores de 65 anos nos
termos do artigo 39 da lei 10.741 de 1º
de outubro de 2003, aos passageiros
que utilizam os serviços da Viação

Oram para se deslocarem do Distrito de
Diamante para a sede do município.
Esta
empresa presta serviço de
transporte coletivo semi-urbano no
município de Ubá, Linha de Ubá ao
Distrito de Diamante, que, segundo os
moradores de diamante, com a
confirmação deste vereador, não
assegura a gratuidade aos maiores de 65
anos. 2) Moção de Congratulações e
Aplausos no. 082/10, ao jovem atleta
Michel Assed. 3) Moção de
Congratulações e Aplausos no. 083/10,
aos atletas ubaenses que participaram
do 1º Torneiro Regional de Tênis de
Mesa de 2010, na cidade de Itamarati,
quando conquistaram vários títulos que
estavam sendo disputados. 4) Moção de
Congratulações e Aplausos no. 084/10,
aos atletas ubaenses que participaram
da 1ª Copa de Tênis de Mesa de 2010,
na cidade de Ubá. Vereador Dalmo José
Coelho – Dalmo Cabeleireiro: 1)
Indicação no. 209/10, ao Prefeito, a
colocação de bueiros na Rua Vereador
Sebastião de Paula Batista, Bairro
Santa Luzia. 2) Indicação no. 210/10,
ao Prefeito, serviços de limpeza para a
Rua Vereador Sebastião de Paula
Batista, Bairro Santa Luzia. 3)
Indicação no. 211/10, ao Prefeito,
colocação de rede para captação de
águas pluviais na Rua Vereador
Sebastião de Paula Batista, Bairro
Santa Luzia. Vereador Maurício
Valadão Reimão de Melo: 1) Indicação
no. 212/10, ao Prefeito, solicitando o
recapeamento asfáltico da Rua José
Dias Paes, Bairro Bela Vista. 2)
Requerimento no. 193/10, ao
Comandante do XXI Batalhão de
Polícia Militar, Coronel José Carlos
Saraiva, solicitando a instalação de um
Posto Policial no Distrito de Diamante.
Ordem do Dia: Discussão e votação
única das seguintes matérias: 1) Projeto
de Lei nº 072/10 que “altera o marco
que delimita a Av. Governador Bias
Fortes, do Bairro Eldorado e dispõe
sobre a denominação de Rua João
Másala Sobrinho a logradouro público
desta cidade”. 2) Projeto de Lei nº
073/10 que “dispõe sobre a
denominação de Vila Joana Antonieto
Caneschi a logradouro público desta
cidade”. Os Projetos de Lei foram
aprovados por unanimidade (9 votos).
Primeira discussão e votação das
seguintes matérias: 1) Projeto de Lei nº
085/10 que “dispõe sobre a criação da
E. M. Geralda Bernardo de Oliveira, e
contém outras disposições.” O projeto
de lei foi aprovado por unanimidade (9
votos). 2) Projeto de Lei nº 087/10 que
“Altera o Art. 5º. Da Lei Municipal nº.
3.827/2009 para ampliar o limite
percentual de Abertura de Créditos
Adicionais Suplementares de 25% para
35% e dá outras providências.” Foi
dado vista ao projeto de lei. 3) Projeto
de Lei nº 089/10 que “Autoriza a
abertura de Créditos Especiais ao
Orçamento Municipal de 2010, no
âmbito do Fundo Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente.”
O projeto de lei foi aprovado por
unanimidade dos presentes (8 votos,
ausência do vereador Jorge Gervásio).
4) Projeto de Lei nº 090/10 que
“Autoriza o Poder Executivo a
suplementar dotação do orçamento
municipal de 2010, para atender o
Programa de Aquisição de Alimentos –
Compra Direta Local da Agricultura
Familiar”. O projeto foi aprovado por
unanimidade dos presentes (8 votos,
ausência do vereador Jorge Gervásio).
5) Projeto de Lei Complementar nº
013/10 que “dá nova redação ao art. 52
da Lei Complementar Municipal
014/92, que dispõe sobre o Estatuto dos
Servidores Públicos do Município de
Ubá.” O projeto foi aprovado por
unanimidade dos presentes (8 votos,
ausência do vereador Jorge Gervásio).
6) Projeto de Lei Complementar nº

014/10 que “Institui o Sistema de
Estacionamento Rotativo Controlado
no Município de Ubá e dá outras
providências.” O projeto foi aprovado
por unanimidade dos presentes (8
votos, ausência do vereador Jorge
Gervásio). Todas as proposições foram
aprovadas por unanimidade dos
presentes (8 votos, ausência do
vereador Jorge Gervásio). Leitura da
ordem do dia da próxima reunião.
Palavra livre: vereador Paulo César
Raymundo solicita que seja agendada
uma reunião entre os vereadores, os
mototaxistas e o Dr. Márcio-procurador
jurídico. O vereador Carlos Rufato
pede para que sejam tomadas
providências para melhorar a segurança
do trânsito da Av. Olegário Maciel. O
Sr. presidente agradece a presença de
todos e declara encerrada esta sessão.
Resumo da Ata nº 52, da Sessão
Ordinária da Câmara Municipal de
Ubá, realizada no dia 18 de outubro
de 2010. Ausente o vereador Paulo
César Raymundo, que chegou durante a
leitura do protocolo. Aprovação da Ata
nº 51 da sessão anterior. Em seguida
leitura do Protocolo: leitura das
correspondências recebidas. Passa-se à
leitura de pareceres: Leitura do Projeto
de Lei que “dispõe sobre a
denominação de Rua Alfenas a
logradouro público desta cidade”. O
Projeto de Lei recebeu parecer
favorável da comissão de Legislação,
Justiça e Redação Final. Passa-se à
leitura de proposições dos srs.
Vereadores: Vereador Carlos da Silva
Rufato: 1) Indicação no. 196/10, ao
Prefeito, cascalhamento ou calçamento
da estrada que liga o Bairro Santa
Bernadete ao Bairro São Judas Tadeu.
2) Indicação no. 213/10, ao Prefeito,
recomposição de manilhas que se
soltaram às margens do córrego do
Bairro Santa Bernadete, ao fundo da
residência da Senhora Vanda. 3)
Requerimento no. 194/10, ao Prefeito,
asfaltamento da Rua Gonçalves Dias,
Bairro Santa Bernadete. Reitera
Requerimento 088/10. 4)
Requerimento no. 195/10, ao Prefeito,
asfaltamento das ruas: Porto Rico;
Antônio Miquelito; Cândido Martins
de Oliveira; no final da Rua Ismael de
Oliveira, aproximadamente 50 metros;
Rua Santiago, entre a Rua Ismael de
Oliveira e Rua Gustavo Gori; Rua João
Batista de Oliveira, entre a Rua Mauri
Martins de Oliveira e Rua Santa
Catarina, a pedido dos moradores do
Bairro Santa Bernadete. Vereadores
Carlos da Silva Rufato e Cláudio
Ponciano: 1) Representação no.
050/10, ao Secretário de Estado de
Governo de Minas Gerais, Danilo de
Castro, estudos, verificar a
possibilidade de ceder parte de um
pátio localizado junto as sede do
DER/MG, que não vem sendo
utilizado, para ser usado pelo Corpo de
Bombeiros Militar, que necessita de
maior espaço para realizar seus
trabalhos. Vereador Cláudio Ponciano:
1) Moção de Congratulações e
Aplausos no. 085/10, ao Chefe da
Divisão Contábil e Financeira da
Câmara de Ubá, Contador Angelino
Fernandes Silva, pela conclusão de seu
Mestrado em Ciências Contábeis pela
Faculdade de Administração e Ciências
Jurídicas da Universidade Federal do
Rio de Janeiro (FACC/UFRJ) Vereador
Luiz Alberto Gravina: 1) Requerimento
no. 196/10, ao Prefeito, estudos,
visando firmar convênio com a Policia
Militar do Estado de Minas Gerais,
através do 21º BPMMG, para atender
demandas com os Programas PROERD
– Programa de Resistência às Drogas e
JCC – Jovens Construindo a Cidadania.
2) Moção de Pesar no. 086/10, pelo
falecimento do proprietário da Empresa
Unida Mansur e Filho, Senhor João
Miguel Mansur, ocorrido recentemente
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desta cidade”. 5) Projeto de Lei nº
081/10 que “Dispõe sobre a
denominação de Rua Piraúba a
logradouro público desta cidade”. 6)
Projeto de Lei nº 082/10 que “Dispõe
sobre a denominação de Rua Isabel
Coelho de Souza a logradouro público
desta cidade”. 7) Projeto de Lei nº
042/10 que “Dispõe sobre a concessão
da Comenda Ary Barroso, ao
Empresário Afonso Magalhães
Corbelli”. 8) Projeto de Lei nº 064/10
que “Dispõe sobre a concessão da
Comenda Ary Barroso, a Senhora
Adeny Guilhermino Porto”. 9)
Projeto de Lei nº 049/10 que “Dispõe
sobre a concessão do Título de
Personalidade Ubaense do Ano ao
Senhor José Lourenço Brandão”. Os
Projetos de Lei foram aprovados por
unanimidade (9 votos). Todas as
proposições foram aprovadas por
unanimidade (9 votos). Palavra livre:
vereador Jorge Gervásio deseja a
todos os candidatos a cargos eletivos
e, em especial ao vereador Vinícius
Samor, boa sorte no transcorrer da
eleição que acontecerá no próximo dia
03 de outubro. O vereador Paulo
César Raymundo pergunta porque
está ocorrendo e se já está sendo
tomada alguma providência a respeito
das queimadas que estão sendo feitas
no lixão de Ubá, emitindo uma
fumaça densa e mal-cheirosa nos
bairros próximos a ele. O Vereador
Vinícius disse que o jornal Folha do
Povo se equivocou ao dizer que essa
fumaça seria proveniente da queima
de lixo hospitalar no local. Ele afirma
ainda que o lixo hospitalar recolhido
no município há algum tempo já não é
mais levado para esse lixão. O
presidente faz a leitura da Ordem do
Dia da próxima reunião ordinária e
agradece a presença de todos e declara
encerrada esta sessão.
Resumo da Ata nº 49, da Sessão
Extraordinária da Câmara
Municipal de Ubá, realizada no dia
27 de setembro de 2010. Presentes
todos os Senhores Vereadores. Passase a Ordem do Dia: Discussão e
votação final das seguintes matérias:
1) Projeto de Lei nº 083/10 que
“Autoriza o Poder Executivo a
conceder Auxílio Financeiro ao
Núcleo Regional de Voluntários de
Combate ao Câncer, e contém outras
disposições”. 2) Projeto de Lei nº
086/10 que “Dispõe sobre a inclusão
de Programas no PPA 2010/2013Plano Plurianual do Município de
Ubá, no âmbito da Secretaria
Municipal de Saúde. Os projetos de
lei foram aprovados por unanimidade
(9 votos). O Sr. presidente agradece a
presença de todos e declara encerrada
esta sessão.
Resumo da Ata nº 50, da Sessão
Ordinária da Câmara Municipal de
Ubá, realizada no dia 04 de outubro
de 2010. Presentes todos os Senhores
Vereadores. Aprovação das Atas nºs
48 e 49 das sessões anteriores. Em
seguida leitura do Protocolo: leitura
das correspondências recebidas.
Passa-se à leitura de pareceres: 1)
Leitura do Projeto de Lei que “altera o
marco que delimita a Av. Governador
Bias Fortes, do Bairro Eldorado e
dispõe sobre a denominação de Rua
João Másala Sobrinho a logradouro
público desta cidade”. 2) Leitura do
Projeto de Lei, que “dispõe sobre a
denominação de Vila Joana Antonieto
Caneschi a logradouro público desta
cidade”. 3) Leitura do Projeto de Lei
que “dispõe sobre a criação da E. M.
Geralda Bernardo de Oliveira, e
contém outras disposições”. 4)
Leitura do Projeto de Lei que “Altera
o Art. 5º. Da Lei Municipal nº.
3.827/2009 para ampliar o limite
percentual de Abertura de Créditos
Adicionais Suplementares de 25%
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Atas do Poder Legislativo
Vinícius Samôr informa que na
próxima segunda-feira serão retomados
os trabalhos da Comissão de revisão da
Lei Orgânica. O Sr. presidente agradece
a presença de todos e declara encerrada
esta sessão.
Resumo da Ata nº 53, da Sessão
Extraordinária da Câmara
Municipal de Ubá, realizada no dia
18 de outubro de 2010. Presente todos
os Senhores Vereadores. Passa-se a
Ordem do Dia: Discussão e votação
final das seguintes matérias: 1) Projeto
de Lei nº 087/10 que “Altera o Art. 5º.
Da Lei Municipal nº. 3.827/2009 para
ampliar o limite percentual de Abertura
de Créditos Adicionais Suplementares
de 25% para 35% e dá outras
providências.” Na reunião anterior, o
vereador Maurício Valadão havia
pedido vista ao projeto. Ele devolve o
projeto a mesa diretora. 2) Projeto de
Lei nº 096/10 que “autoriza o Poder
Executivo a municipalizar trechos de
rodovias estaduais, no perímetro
urbano do Município de Ubá.” Os
Projetos de Lei foram aprovados por
unanimidade (9 votos). O Sr. presidente
agradece a presença de todos e declara
encerrada esta sessão.
Resumo da Ata nº 54, da Sessão
Ordinária da Câmara Municipal de
Ubá, realizada no dia 25 de outubro
de 2010. Presentes todos os Senhores
Vereadores. Aprovação das Atas nºs 52
e 53 das sessões anteriores. Em seguida
leitura do Protocolo: leitura das
correspondências recebidas. Passa-se à
leitura de pareceres: 1) Leitura do
Projeto de Lei que “dispõe sobre
concessão da Comenda José Francisco
Parma ao Senhor Louto Justo Parma”.
2) Leitura do Projeto de Lei que
“reformula o Conselho Municipal de
Trânsito e Transporte de Ubá e dá
outras providências”. 3) Leitura do
Projeto de Lei que “reformula o
Conselho Municipal de
Desenvolvimento Ambiental de Ubá e
dá outras providências”. Os projetos de
lei receberam parecer favorável da
comissão de Legislação, Justiça e
Redação Final. Passa-se à leitura de
proposições dos srs. Vereadores:
Vereador Antero Gomes de Aguiar: 1)
Indicação no. 215/10 – ao Prefeito,
calçamento da Rua Esmeralda, Bairro
Santa Rosa. 2) Indicação no. 216/10 –
ao Prefeito, calçamento da Rua Rubim,
Bairro Santa Rosa. 3) Indicação no.
217/10 – ao Prefeito, calçamento da
Rua Safira, Bairro Santa Rosa. 4)
Indicação no. 218/10 – ao Prefeito,
calçamento da Rua Vitória, Bairro
Santa Rosa. 5) Indicação no. 219/10 –
ao Prefeito, calçamento da Rua Jade,
Bairro Santa Rosa. 6) Representação
no. 051/10 – ao Chefe do Departamento
de Operação de Distribuição Oeste da
Energisa, solicitando a instalação de
braços de luz nos 4 postes existentes na
Rua Fizinho Pirosca. Vereador Carlos
da Silva Rufato: 1) Projeto de Lei no.
105/10, que dispõe sobre a
denominação de Rua Orestes Bovareto
Parma a logradouro público desta
cidade. 2) Projeto de Lei no. 106/10,
que dispõe sobre a denominação de Rua
Orestes Duriguetto a logradouro
público desta cidade. Vereador Cláudio
Ponciano: 1) Representação no.
052/10, ao Delegado de Trânsito da
Comarca, solicitando informações, a
pedido do Senhor Marco Valério Vieira
Balbi, com relação apreensão de um
veículo realizada pela Polícia Militar e
consequentemente rebocado pelo Auto
Socorro Maranata: se é legal a cobrança
de duas diárias de retenção no pátio do
referido Auto Socorro. Vereador Dalmo
José Coelho: 1) Requerimento no.
203/10, ao Prefeito, a reforma geral ou
construção de um novo posto de saúde
no Distrito de Ubari. Vereador Luiz
Alberto Gravina: 1) Moção de
Congratulações e Aplausos no. 088/10,

ao Diretor do Presídio de Ubá, Dr. José
Romão Filho e demais Agentes
Penitenciários que participaram da 1ª
Turma do Curso de Combate em
Ambientes Confinados, ministrado
pelo Centro de Instrução Especializada
(CIESP), da Secretaria de Estado de
Administração Penitenciária (SEAP),
ocorrido na cidade do Rio de Janeiro.
Proposições dos Vereadores desta
Casa: 1) Requerimento no. 197/10, ao
Presidente do Conselho Municipal de
Trânsito, aos seus Conselheiros e ao
Gerente da Divisão de Trânsito, que
seja incluída na pauta da próxima
reunião do Conselho, a Indicação dos
Vereadores: Cláudio Ponciano e Jorge
Custódio Gervásio: ônibus para atender
as comunidades do Bairro São José,
parte alta do Morro do Querosene e
ainda a parte alta do Bairro Altair
Rocha. 2) Requerimento no. 198/10, ao
Presidente do Conselho Municipal de
Trânsito, aos seus Conselheiros e ao
Gerente da Divisão de Trânsito, que
seja incluída na pauta da próxima
reunião do Conselho, a Indicação do
Vereador Jorge Custódio Gervásio:
ônibus que atenda os moradores da Vila
Casal e região Sul até as proximidades
do Bairro San Raphael para que não
precisem usar dois ônibus no
deslocamento até o Hospital Santa
Isabel. 3) Requerimento no. 199/10, ao
Presidente do Conselho Municipal de
Trânsito, aos seus Conselheiros e ao
Gerente da Divisão de Trânsito, que
seja incluída na pauta da próxima
reunião do Conselho, a Indicação do
Vereador Antero Gomes de Aguiar: o
contorno dos ônibus pelo Bairro Olaria
para atender aquela comunidade. 4)
Requerimento no. 200/10, ao
Presidente do Conselho Municipal de
Trânsito, aos seus Conselheiros e ao
Gerente da Divisão de Trânsito, que
seja incluída na pauta da próxima
reunião do Conselho: circulação de
ônibus com mais freqüência pelo
Bairro Altair Rocha, principalmente
aos domingos. 5) Requerimento no.
201/10, ao Presidente do Conselho
Municipal de Trânsito, aos seus
Conselheiros e ao Gerente da Divisão
de Trânsito, que seja incluída na pauta
da próxima reunião do Conselho, a
Indicação do Vereador Carlos Rufato:
que o ônibus da parte alta do Bairro
Santa Bernadete possa fazer a linha até
o Hospital Santa Isabel, e ainda, manter
os mesmos horários da citada linha nos
finais de semana e feriados. 6)
Requerimento no. 202/10, ao
Presidente do Conselho Municipal de
Trânsito, aos seus Conselheiros e ao
Gerente da Divisão de Trânsito, que
seja incluída na pauta da próxima
reunião do Conselho, a Indicação do
Vereador Jorge Custodio Gervásio:
ruas já asfaltadas que não são atendidas
pela Viação Ubá, obrigando os
moradores ao uso de mototaxis. Passase a Ordem do Dia: Discussão e votação
final da seguinte matéria: Projeto de Lei
nº 094/10 que “autoriza o Poder
Executivo a suplementar a subvenção
social destinada à Sociedade
Beneficente Anália Franco, e contém
outras disposições”. O projeto de lei foi
aprovado por unanimidade (9 votos).
Discussão e votação única da seguinte
matéria: Projeto de Lei nº 098/10 que
“Dispõe sobre a denominação de Rua
Alfenas a logradouro público desta
cidade.” O projeto de lei foi aprovado
por unanimidade (9 votos).Passa-se à
discussão e votação das proposições: o
vereador Jorge Gervásio pede para que
seja separado o Requerimento nº
199/10. As demais proposições foram
aprovadas por unanimidade (9 votos).
O Requerimento nº 199/10 é colocado
em discussão e o vereador Jorge
Gervásio pede para que seja verificada
a autoria da Indicação a que esse
Requerimento se refere, pois ela teria

sido feita por ele e não pelo vereador
Antero, como foi dito. O Requerimento
nº 199/10 foi aprovado por
unanimidade (9 votos), com
possibilidade de retificação na autoria
da Indicação. O presidente faz a leitura
da Ordem do dia da próxima reunião e
concede a palavra livre ao vereador
Vinícius Samôr que informa que os
trabalhos da Comissão de revisão da
Lei Orgânica foram retomados. O Sr.
presidente agradece a presença de todos
e declara encerrada esta sessão.
Resumo da Ata nº 55, da Sessão
Ordinária da Câmara Municipal de
Ubá, realizada no dia 03 de
novembro de 2010. Presentes todos os
Senhores Vereadores. Aprovação da
Ata nº 54 da sessão anterior. Em
seguida leitura do Protocolo: leitura das
correspondências recebidas. Passa-se à
leitura de pareceres: 1) Leitura do
Projeto de Lei que “cria o Conselho
Municipal de Esporte e dá outras
providências.” 2) Leitura do Projeto de
Lei que “declara de Utilidade Oública
Municipal o Instituto São Januário com
sede nesta cidade.” Os projetos de lei
receberam parecer favorável da
comissão de Legislação, Justiça e
Redação Final. Passa-se à leitura de
proposições dos srs. Vereadores:
Vereador Antero Gomes de Aguiar: 1)
Indicação no. 235/10 – ao Prefeito,
construção de uma quadra
poliesportiva coberta na Rua Geraldo
Magela Fernandes, em terreno da
municipalidade. 2) Requerimento no.
208/10, ao ilustre Prefeito Municipal de
Ubá, reiterando-lhe pedido contido na
Indicação nº. 057/10, de minha autoria,
solicitando a realização do
asfaltamento da Rua São Jonas, Bairro
São Domingos, a pedido dos
moradores. Vereador Carlos da Silva
Rufato: 1) Requerimento no. 205/10, ao
Prefeito Municipal de Ubá e ao Senhor
Joaquim Carlos de Souza, Gerente de
Divisão de Trânsito e Transporte
Público, solicitação já contida em
Indicação de minha autoria, de nº.
005/10, quanto a necessidade da
colocação de quebra-molas em pontos
estratégicos da Avenida Olegário
Maciel, a pedido dos moradores. 2)
Indicação no. 236/10, ao Prefeito
Municipal de Ubá e ao Senhor Joaquim
Carlos de Souza, Gerente de Divisão de
Trânsito e Transporte Público, a urgente
necessidade da colocação de quebramola na Avenida Marechal Floriano
Peixoto, na Vila Casal, próximo ao nº.
222, a pedido dos moradores. 3)
Indicação no. 277/10, ao Prefeito
Municipal de Ubá e ao Senhor Joaquim
Carlos de Souza, Gerente de Divisão de
Trânsito e Transporte Público, a
colocação de quebra-mola no início da
Avenida Luiz Parma, no Morro do
Biscoito, a pedido dos moradores. 4)
Moção de Pesar no. 089/10, pelo
falecimento do Senhor Vicente de
Paulo Amato, conhecido como
Vi c e n t i n h o A m a t o , o c o r r i d o
recentemente em nossa cidade.
Vereador Cláudio Ponciano: 1) Moção
de Congratulações e Aplausos no.
090/10, ao Tenente Coronel PM José
Carlos Gomes Saraiva, Comandante do
21º BPMMG, pelos relevantes serviços
prestados às comunidades de Ubá e
região. Vereador Luiz Alberto Gravina:
1) Indicação no. 222/10, ao Prefeito,
liberação de uma infraestrutura
necessária (palco, iluminação, som),
além de custear com premiações para a
realização no próximo ano do 1º
Festival de Marchinhas Alberto De
Filippo e que referido evento conste do
Calendário Oficial do nosso Município.
2) Requerimento no. 204/10, ao
Prefeito, canalização do córrego que
passa pelos bairros: Altair Rocha e
Palmeiras. Vereador Paulo César
Raymundo: 1)
Requerimento no.
209/10, ao Secretário Municipal de
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na cidade de Juiz de Fora/MG.
Vereador Maurício Valadão Reimão
de Melo: 1) Moção de Congratulações
e Aplausos no. 087/10, pelo
transcurso do Centenário de
Nascimento de Adolfo Nicolato (1920
– 2010). Vereador Vinícius Samôr de
Lacerda: 1) Indicação no.214/10, à
Secretária Municipal de Cultura, com
cópia ao Prefeito de Ubá e à Imprensa
Ubaense, sugerindo a ampliação do
Projeto “Aquarela na Praça” para os
bairros e distritos de Ubá. Projeto de
autoria dos Vereadores: Cláudio
Ponciano, Rosângela Maria Alfenas
de Andrade, Carlos da Silva Rufato,
Dalmo José Coelho, Antero Gomes de
Aguiar, Jorge Custódio Gervásio,
Maurício Valadão Reimão de Melo,
Luiz Alberto Gravina e Paulo César
Raymundo. 1) Projeto de Lei no.
102/10, que dispõe sobre a
denominação de Rua Rosa Purgato
Ferrari a logradouro público desta
cidade. Ordem do Dia: Discussão e
votação final das seguintes matérias:
1) Projeto de Lei nº 085/10 que
“dispõe sobre a criação da E. M.
Geralda Bernardo de Oliveira, e
contém outras disposições.” 2)
Projeto de Lei nº 089/10 que
“Autoriza a abertura de Créditos
Especiais ao Orçamento Municipal de
2010, no âmbito do Fundo Municipal
dos Direitos da Criança e do
Adolescente.” 3) Projeto de Lei nº
090/10 que “Autoriza o Poder
Executivo a suplementar dotação do
orçamento municipal de 2010, para
atender o Programa de Aquisição de
Alimentos – Compra Direta Local da
Agricultura Familiar”. 4) Projeto de
Lei Complementar nº 013/10 que “dá
nova redação ao art. 52 da Lei
Complementar Municipal 014/92,
que dispõe sobre o Estatuto dos
Servidores Públicos do Município de
Ubá”. 5) Projeto de Lei
Complementar nº 014/10 que “Institui
o Sistema de Estacionamento
Rotativo Controlado no Município de
Ubá e dá outras providências.” Os
projetos de lei aprovados por
unanimidade (9 votos). Primeira
discussão e votação das seguintes
matérias:1) Projeto de Lei nº 087/10
que “Altera o Art. 5º. Da Lei
Municipal nº. 3.827/2009 para
ampliar o limite percentual de
Abertura de Créditos Adicionais
Suplementares de 25% para 35% e dá
outras providências.” Na reunião
anterior, o vereador Maurício Valadão
havia pedido vista ao projeto. Ele
devolve o projeto a mesa diretora. 2)
Projeto de Lei nº 094/10 que “autoriza
o Poder Executivo a suplementar a
subvenção social destinada à
Sociedade Beneficente Anália
Franco, e contém outras disposições”.
3) Projeto de Lei nº 096/10 que
“autoriza o Poder Executivo a
municipalizar trechos de rodovias
estaduais, no perímetro urbano do
Município de Ubá.” Os Projetos de
Lei foram aprovados por
unanimidade (9 votos). Todas as
proposições foram aprovadas por
unanimidade (9 votos). O presidente
faz a leitura da Ordem do dia da
próxima reunião e, em seguida,
convida para tomar assento ao lado da
mesa diretora o Capitão BM Patrick
Tavares Gomes, Comandante da 3ª
Cia. de Bombeiros Militar que foi
convidado por esta casa, através de
Requerimento de autoria do vereador
Carlos Rufato, para falar a respeito da
possibilidade de ampliação da
Unidade de Bombeiros Militar no
Município de Ubá. O presidente
agradece a presença do convidado. O
Capitão agradece o envolvimento dos
vereadores e se coloca a disposição
para qualquer esclarecimento
necessário. Palavra livre: o vereador

Saúde, explicações sobre o motivo da
saída do Dr. Ângelo Camiloto
(infectologista) do PSF do Bairro Meu
Sonho e ainda, que informe se o médico
continuará atendendo pela prefeitura
em alguma outra localidade. 2)
Requerimento no. 210/10, ao
Secretário Municipal de Saúde, enviar a
esta Casa uma listagem contendo os
nomes dos médicos concursados que
prestam serviços para a PMU, com a
descrição de seus respectivos locais e
trabalho e carga horária. 3)
Requerimento no. 211/10, ao Senhor
Aldeir Ferraz, responsável pela Defesa
Civil de Ubá, solicitando que faça uma
visita urgente à Rua Frederico Ozanam,
onde parte de um barranco está prestes a
cair na Rua Vicente Leite. Vereadora
Rosângela Maria Alfenas de Andrade:
1) Moção de Pesar no. 091/10, pelo
falecimento do Senhor Geraldo
Mazzei. Proposições da 9ª Cãmara
Itinerante realizada recentemente junto
aos bairros: Santa Bernadete,
Industrial, Mateus Schettino, Inês
Gropo e adjacências: 1) Indicação no.
223/10, ao Prefeito, que promova a
limpeza dos bueiros do bairro Santa
Bernadete, pois muitos estão entupidos,
podendo causar transtornos à
população, principalmente durante as
chuvas. 2) Indicação no. 224/10, ao
Prefeito, que promova a capacitação
dos profissionais da saúde, e que
atendem a população em geral, nos
postos de saúde, visto que a pedido dos
moradores, o atendimento tem sido
bastante deficitário. 3) Indicação no.
225/10, ao Prefeito, que divulgue na
mídia, os horários e os dias que serão
realizadas as coletas de lixo residencial
nos bairros de nossa cidade. 4)
Indicação no. 226/10, ao Prefeito, que
tome providências acerca do enorme
número de animais soltos em nossa
cidade, especialmente cachorros, se
possível, realizando uma parceria com
os veterinários de nosso município para
que possam castrar estes animais, após
o eventual recolhimento. 5) Indicação
no. 227/10, ao Prefeito, que promova o
cascalhamento ou asfaltamento das
ruas do Bairro São Mateus, a pedido
dos moradores. 6) Indicação no.
228/10, ao Prefeito, que promova a
colocação de dois quebra-molas na Rua
Francisco Feital Teixeira, próximos a
uma curva perigosíssima, lá existente.
No referido local, recentemente
ocorreram vários acidentes. 7)
Indicação no. 229/10, ao Prefeito, que
promova estudos técnicos necessários
viabilizando a construção de uma
quadra poliesportiva no bairro Santa
Bernadete, a pedido dos moradores. 8)
Indicação no. 230/10, ao Prefeito, que
promova o asfaltamento da Rua
Francisco Feital Teixeira, a pedido dos
moradores do bairro Santa Bernadete.
9) Indicação no. 231/10, ao Prefeito,
que promova a limpeza da Rua Nicolau
Papa, do Bairro Industrial, tal como
colocar um bueiro para o escoamento
das águas da chuva, responsáveis pela
maior parte da sujeira deste referido
logradouro público. 10) Indicação no.
232/10, ao Prefeito, que promova a
melhoria da sinalização nos bairros de
nossa cidade, em especial no bairro
Santa Bernadete, onde o fluxo de
tráfego aumentou bastante depois das
modificações do trânsito da
comunidade. 11) Indicação no. 233/10,
ao Prefeito, que este promova estudos
técnicos necessários, a fim de criar um
abrigo para os menores infratores na
nossa cidade, com o apoio dos
Empresários da Indústria de nossa
cidade. 12) Indicação no. 234/10, ao
Prefeito, que promova a implantação de
atendimento médico pediatra,
especialmente nos finais de semana e
feriados no posto de saúde do bairro
Santa Bernadete. 13) Representação
no. 053/10, ao Senhor Manoel Otoni
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Atas do Poder Legislativo
materna, deveria ser composta também
por representantes da classe médica e
dos enfermeiros pois são eles que lidam
diariamente com essa realidade no
município de Ubá. O Sr. presidente
agradece a presença de todos e declara
encerrada esta sessão.
Resumo da Ata nº 56, da Sessão
Ordinária da Câmara Municipal de
Ubá, realizada no dia 08 de
novembro de 2010. Em seguida, o
presidente procede com a posse do
suplente de vereador, William
Rosignoli, em substituição ao titular,
vereador Luiz Alberto Gravina, que se
encontra de licença. Assim, com base
nos parágrafos 1º e 2º do art. 6 do
regimento interno da Câmara
Municipal, o presidente convida o Sr.
William Rosignoli para posicionar-se a
frente da mesa para prestar seu
compromisso de posse. Presentes todos
os Senhores Vereadores. Aprovação da
Ata nº 55 da sessão anterior, com
abstenção do vereador Luiz Alberto
Gravina (8 votos). Em seguida leitura
do Protocolo: leitura das
correspondências recebidas. Passa-se à
leitura de pareceres: 1) Leitura do
Projeto de Lei que “autoriza o Poder
Executivo a suplementar a subvenção
social concedida ao Departamento de
Assistência Social João de Freitas, para
manutenção de abrigo de pequeno
porte, e contém outras disposições”. 2)
Leitura do Projeto de Lei que “autoriza
o Poder Executivo a suplementar a
Contribuição à Caixa Escolar José
Campomizzi Filho/ PDDE, e contém
outras disposições”. 3) Leitura do
Projeto de Lei que “altera a redação do
art. 4º da Lei Municipal nº 3.317, de 05
de março de 2004, que dispõe sobre a
alteração na criação e constituição do
Conselho Municipal de Saúde de Ubá e
dá outras Providências”. 4) Leitura do
Projeto de Lei que “aprova o Plano de
Gestão Integrada de Resíduos Sólidos e
de Limpeza Urbana do Município de
Ubá”. Os projetos de lei receberam
parecer favorável da comissão de
Legislação, Justiça e Redação Final. 5)
Leitura do Projeto de Decreto
Legislativo que “aprova as Contas do
Município de Ubá, referente ao
exercício de 2001”. O projeto de lei
recebeu parecer favorável da comissão
de Orçamento, Finanças e Tomadas de
Contas. Passa-se à leitura de
proposições dos srs. Vereadores:
Vereador Antero Gomes de Aguiar: 1)
Indicação no. 238/10 – ao Prefeito,
calçamento da Rua Projetada, onde está
localizada a Igreja Católica do Bairro
Fazendinha, que fica no final da Rua
Israel. 2) Indicação no. 239/10, ao
Prefeito, asfaltamento da Rua Vitório
Fineto, Bairro São Domingos. 3)
Indicação no. 240/10, ao Prefeito,
converter em mão única a Rua da
Harmonia. Vereador Carlos da Silva
Rufato: 1) Moção de Pesar no. 092/10,
pelo falecimento do jovem Jeferson
Pacheco Praxedes, ocorrido
recentemente em nossa cidade.
Vereador Cláudio Ponciano: 1) Moção
de Congratulações e Aplausos no.
093/10, ao Coral pequeninos de Jesus,
do Patronato São José, nas pessoas da
Irmã Luzia, da Regente do Coral,
Professora Vanderleia da Silva (Lea) e
do Educador Luiz Gonzaga Ferreira,
pela brilhante apresentação na última
Sessão Solene de entrega das
Comendas Ary Barroso e do Título de
Personalidade Ubaense do Ano,
ocorrida recentemente nesta Câmara.
2) Representação no. 056/10, ao Setor
de Identificação da Polícia Civil do
Estado de Minas Gerais, na pessoa da
Dra. Letícia Alessi Machado Rogedo,
que faça uma visita aos distritos de
Ubari e Miragaia, desta cidade de Ubá,
a fim de realizar a feitura de Carteiras
de Identidades aos moradores dessas
localidades. 3) Indicação no. 241/10, ao

Prefeito, construção de bueiros na Rua
Nicola Campanha (parte alta), após o
número 60. Vereador Dalmo José
Coelho: 1) Requerimento no. 206/10,
ao Prefeito, solicitando a revitalização e
embelezamento da Praça São
Francisco, em Ubari. Vereador Jorge
Custódio Gervásio: 1) Indicação no.
242/10, ao Prefeito, asfaltamento da
Rua Maria Coeli Miquelito, Bairro
Santana. 2) Indicação no. 243/10, ao
Prefeito, recolocação das pedras do
calçamento no final da Rua Jofre Costa
Marques. 3) Requerimento no. 207/10,
à Energisa, colocação de dois postes,
com iluminação pública, no final da
Rua Inês Guiducci, Bairro Meu Sonho.
Reitera Indicação no. 086/10, de
autoria do Vereador Antero Gomes de
Aguiar. 4) Requerimento no. 212/10, ao
prefeito, calçamento no final da Rua
Inês Guiducci, Bairro Meu Sonho.
Reitera Indicação no. 085/10, de
autoria do Vereador Antero Gomes de
Aguiar. Vereador Paulo César
Raymundo: 1) Requerimento no.
214/10, ao Prefeito, ao Secretário
Municipal de Saúde, ao Assessor
Técnico em Saúde II, ao Diretor da
Divisão de Planejamento e Gestão
Pública, à Assessora Técnica em Saúde
III, ao Presidente da Associação
Médica de Ubá e Região, Presidente do
Conselho Municipal de Saúde, ao
Diretor da DRS/Ubá, Presidente da
Associação Beneficente Católica,
Provedor do Hospital São Vicente,
Diretor da Clínica São Januário, à
Coordenadora do PSF, Márcia Mizael
Camargo Rocha, ao Presidente do
Lactário Anália Franco e Presidente do
Sindicato Rural, convidando-os a
comparecerem nesta Câmara para
discutir assuntos relacionados à saúde e
esclarecer à população as dificuldades
encontradas para a contratação de
profissionais da área, tendo como
principal objetivo encontrar soluções
para os problemas da saúde em Ubá.
Proposições da 9ª Câmara Itinerante
realizada recentemente junto aos
bairros: Santa Bernadete, Industrial,
Mateus Schettino, Inês Gropo e
adjacências: 1) Requerimento no.
213/10, ao Prefeito, solicitando
abertura de uma rua para fazer a ligação
entre as ruas: Cândido Martins de
Oliveira e Gualberto de Melo. 2)
Requerimento no. 215/10, ao Prefeito,
promover estudos técnicos para
viabilizar o funcionamento do Consep
Leste à noite, a pedido dos moradores
daquela região. 3) Requerimento no.
216/10, ao Comandante do 21º
BPMMG, visando reforçar o
policiamento nas ruas do Bairro Santa
Bernadete. 4) Indicação no. 244/10, ao
Prefeito, colocação de passeio nas
laterais da ponte da Rua Nossa Senhora
Aparecida. 5) Indicação no. 245/10, ao
Prefeito, ligação entre as ruas: Rio
Grande do Sul à Giovani Biscotto. 6)
Indicação no. 246/10, ao Prefeito,
reacapeamento asfáltico da Rua Rio
Grande do Sul. 7) Indicação no. 247/10,
ao Prefeito, asfaltamento da Rua Zélia
Schetino. 8) Indicação no. 248/10, ao
Prefeito, apoio ao Hospital do Câncer,
para que inicie suas atividades o mais
breve possível. 9) Indicação no. 253/10,
ao Prefeito, limpeza da Rua Mauri
Martins de Oliveira. 10) Indicação no.
254/10, ao Prefeito, fiscalização em
uma construção irregular próxima ao
no. 258 da Rua Mauri Martins Oliveira,
Bairro Santa Bernadete. 11) Indicação
no. 255/10, ao Prefeito, asfaltamento do
trecho que liga o Bairro Schetino ao
Jardim Kélida. 12) Indicação no.
256/10, ao Prefeito, melhoria do
atendimento relativo aos agentes de
saúde no PSF do Bairro Mateus
Schetino, que há três anos a
comunidade não possui este tipo de
atendimento. 13) Indicação no. 257/10,
ao Prefeito, atendimento relativo à

contratação de um pediatra no posto de
Saúde do Bairro Mateus Schetino. 14)
Indicação no. 258/10, ao Prefeito,
colocação de um quebra-molas na Rua
José Teixeira de Abreu, Bairro Santa
Bernadete. Projeto de Lei no. 110/10,
que dispõe sobre a denominação de Rua
Lauro Nicolato a logradouro público
desta cidade. Ordem do Dia: Discussão
e votação final das seguintes matérias:
1) Projeto de Lei nº 092/10 que
“Reformula o Conselho Municipal de
Desenvolvimento Ambiental de Ubá e
dá outras providências.” 2) Projeto de
Lei nº 099/10 que “Reformula o
Conselho Municipal de Trânsito e
Transporte de Ubá e dá outras
providências.” Os projetos de lei foram
aprovados por unanimidade (9 votos).
Primeira votação e discussão das
seguintes matérias: 1) Projeto de Lei nº
075/10 que “Declara de Utilidade
Pública Municipal o Instituo São
Januário com sede nesta cidade”. 2)
Projeto de Lei nº 095/10 que “Cria o
Conselho Municipal de Esporte e dá
outras providências.” Os projetos de lei
foram aprovados por unanimidade (9
votos). Passa-se à discussão e votação
das proposições: o vereador Paulo
César pede para que seja separado o
Requerimento no. 214/10. O vereador
Cláudio Ponciano pede para que seja
separada a Indicação nº 251/10, da 9ª
Câmara Itinerante. As demais
proposições foram aprovadas por
unanimidade (9 votos). O
Requerimento nº 214/10 foi colocado
em discussão e o vereador Paulo César
diz ter feito esse requerimento para que
as pessoas citadas nesse requerimento
possam expor o trabalho que está sendo
feito por eles e que falem também quais
são as dificuldades encontradas por ele
ao trabalhar dentro da área da saúde no
município. Ele aproveita para dizer que
foram contratados dois novos pediatras
para atenderem nos postos de saúde da
Cohab e da Vila Casal e que o objetivo
da Prefeitura é conseguir contratar um
pediatra para cada unidade de PSF da
cidade. O Requerimento nº 214/10 foi
aprovado por unanimidade (9 votos). A
Indicação nº 251/10 foi colocada em
discussão e o vereador Cláudio
Ponciano pede aos vereadores pede que
a mesma seja retirada da votação já que
a solicitação nela contida é
inconstitucional. Todos os vereadores
concordam e a Indicação é retirada. O
presidente faz a leitura da Ordem do
Dia da próxima Reunião Ordinária e
concede a palavra livre: o vereador
Carlos Rufato volta a falar de
problemas relacionados à Viação Ubá.
O vereador Cláudio Ponciano sugere
então que seja agendada uma nova
reunião para que todos esses assuntos
possam ser acompanhados e cobrados.
O vereador Jorge Gervásio sugere
então que ao invés de marcar a reunião
com o gerente da Viação Ubá, seja
marcado um encontro com o dono da
empresa, Sr. Romeu. O vereador Paulo
César pede para lembrar que, durante a
realização da Câmara Itinerante no
bairro Palmeiras, foi solicitada a
colocação de três quebra-molas em
algumas ruas. Ele pede para que sejam
tomadas providências já que os
moradores do bairro têm cobrado muito
uma posição sobre esse assunto. O
vereador Dalmo, aproveita o assunto
para falar da necessidade da colocação
de quebra-molas também no distrito de
Ubari onde os motoristas têm andado
em alta velocidade, colocando em risco
a vida dos moradores. O vereador
William Rosignoli não resolve o
problema da velocidade dos carros e
desrespeito dos motoristas no trânsito.
Ele sugere que sejam feitas lombadas
seguidas de faixas de pedestres.
Mudando de assunto o vereador
William cita que está marcada uma
feira que acontecerá na cidade nos

próximos dias 11, 12, 13, 14 e 15 de
novembro, no Hotel Saint German.
Segundo ele, essa feira será formada
por empresas de outras cidades que
virão ao município para vender seus
produtos. Ele pede aos vereadores que,
juntamente com o presidente da
Câmara, tomem alguma providência no
sentido de impedir essa feira que
prejudica o comércio local. O
presidente informa que a Câmara não
poderá se posicionar formalmente
sobre o assunto já que não foi feito
nenhum requerimento nesse sentido.
No entanto, ele diz que pode levar o
assunto até o prefeito e conversar com
ele a respeito.
O Sr. presidente
agradece a presença de todos e declara
encerrada esta sessão.
Resumo da Ata nº 57, da Sessão
Ordinária da Câmara Municipal de
Ubá, realizada no dia 16 de
novembro de 2010. Presentes todos os
Senhores Vereadores. Aprovação da
Ata nº 56 da sessão anterior. Antes de
votar o vereador Paulo César pede para
que seja acrescentada a parte em que ele
diz que já foram contratados dois novos
pediatras para o município. E pede
também para que seja acrescentada a
fala do vereador Maurício Valadão no
momento em que ele disse que a equipe
de saúde do município não está fazendo
nada. Em seguida leitura do Protocolo:
leitura das correspondências recebidas.
Passa-se à leitura de pareceres: Leitura
do Projeto de Lei que “dá nova redação
aos arts. 1º e 2º da Lei Municipal nº
3.762, de 23 de julho de 2009, e dá
outras providências”. O projeto de lei
recebeu parecer favorável da comissão
de Legislação, Justiça e Redação Final.
Passa-se à leitura de proposições dos
srs. Vereadores: Vereador Antero
Gomes de Aguiar: 1) Indicação no.
265/10, ao Prefeito, asfaltamento da
Rua Candian, Bairro São Domingos. 2)
Indicação no. 266/10, ao Prefeito,
calçamento da Rua Maria Aparecida
Teixeira Luzia, Bairro São Domingos.
Vereador Carlos da Silva Rufato: 1)
Indicação no. 249/10, à Empresa
Municipal de Habitação e do Bem Estar
Social – EMUHBES, informar a esta
Câmara os nomes dos proprietários dos
lotes e endereços, com respectivos
telefones, do Bairro Altair Rocha, a
pedido dos moradores da Comunidade
Sagrado Coração de Jesus e Bairro
Altair Rocha. 2) Indicação no. 252/10,
ao Prefeito, colocação de uma caixa
d'água para atender a comunidade do
Distrito de Diamante. 3) Indicação no.
260/10, ao Prefeito, colocação de um
semáforo na esquina do Posto
Schiavon. Vereador Cláudio Ponciano:
1) Projeto de Lei no. 112/10, que
declara de utilidade pública municipal a
Associação Municipal de Assistência e
Recuperação dos Condenados –
AMARC, com sede nesta cidade.
Vereador Dalmo José Coelho: 1)
Requerimento no. 217/10, ao Prefeito,
reiterando Indicação no. 094/09, que
solicita a ampliação da quadra
poliesportiva do Distrito de Ubari, bem
como a cobertura da mesma. Vereador
Jorge Custódio Gervásio: 1) Indicação
no. 261/10, ao Prefeito, colocação de
rede para captação de águas ao longo do
trecho que liga o Mangueiras Rural até
o Aeroporto Municipal. 2) Indicação
no. 262/10, ao Prefeito, reforma da
Escola Nossa Senhora Aparecida,
Bairro Meu Sonho. 3) Indicação no.
263/10, ao Prefeito, operação tapaburaco em uma cratera enorme
localizada na Rua Lambari. 4)
Indicação no. 264/10, ao Prefeito,
remeter à esta Câmara, um Projeto de
Lei criando os conselhos locais de
saúde. 5) Requerimento no. 222/10, ao
proprietário da Empresa Viação Ubá,
convidando a comparecer nesta
Câmara para trazer maiores
informações e esclarecimentos
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Neiva, para que promova uma
fiscalização pela irregularidade de
alguns postes do Bairro Santa
Bernadete, que foram implantados em
frente à garagem de alguns
moradores. 14) Representação no.
054/10, ao ilustre Tenente Coronel
PM José Carlos Gomes Saraiva,
Comandante do 21º BPMMG, para
que desenvolva junto à corporação,
projetos de educação no trânsito nas
escolas do nosso Município. 15)
Representação no. 055/10, ao Senhor
Egídio Campos Santana, Gerente da
Viação Ubá, para que promova
estudos a fim de melhorar o
atendimento do transporte público na
comunidade do Bairro Santa
Bernadete haja vista, a espera
prolongada notificada por muitos
moradores, tal como poucos horários
de atendimento. Ordem do Dia:
Discussão e votação única da seguinte
matéria: Projeto de Lei nº 074/10 que
“Dispõe sobre a concessão da
Comenda José Francisco Parma ao
Senhor Louro Justo Parma”. O projeto
de lei foi aprovado por unanimidade
(9 votos). Primeira discussão e
votação das seguintes matérias: 1)
Projeto de Lei nº 092/10 que
“Reformula o Conselho Municipal de
Desenvolvimento Ambiental de Ubá e
dá outras providências”. 2) Projeto de
Lei nº 099/10 que “Reformula o
Conselho Municipal de Trânsito e
Transporte de Ubá e dá outras
providências.” Os projetos de lei
foram aprovados por unanimidade (9
votos). Passa-se à discussão e votação
das proposições: o vereador Paulo
César pede para que seja separado o
Requerimento nº 210/10. As demais
proposições foram aprovadas por
unanimidade (9 votos). O
Requerimento nº 210/10 foi colocado
em discussão e o vereador Paulo
César diz ter entrado com esse
Requerimento por ter recebido uma
série de reclamações por parte da
população alegando que alguns
médicos não estão permanecendo nos
seus postos de atendimento pelo
tempo que deveria. O vereador afirma
ainda que, ao ir verificar a
autenticidade das reclamações,
constatou realmente que o médico de
um determinado posto de saúde
chegou para atendimento e
permaneceu durante apenas meia
hora. O Requerimento nº 210/10 foi
aprovado por unanimidade (9 votos).
O presidente faz a leitura da Ordem do
dia da próxima reunião e convida para
tomar assento ao lado da mesa
diretora os gerentes do Banco Brasil e
da Caixa Econômica Federal para
falarem sobre a lei 2.894 que institui o
horário de atendimento nas agências
bancárias. Os vereadores se
comprometem a apreciar e discutir o
assunto. O presidente agradece a
presença dos convidados e concede a
palavra livre: vereador Maurício
Valadão se manifesta a respeito da
criação a criação do Comitê de Defesa
da Vida, que será representada pelas
seguintes entidades: Instituições
Formadoras de Ensino Superior,
Sociedade Beneficente Anália
Franco, Clubes de Prestação de
Serviços Comunitários, Instituições
Religiosas, Federação Municipal das
Associações de Bairros e Distritos
(FEMAC), Associação Cultural de
Combate a Discriminação Racial,
Conselho Municipal de Saúde, Tiro de
Guerra, Associação dos Paraplégicos,
Associação de Pais e Alunos
Excepcionais (APAE), Pastoral da
Criança e Representantes dos Setores
da Comunicação. De acordo com o
vereador Maurício Valadão, um
comitê que tem como objetivo a
preservação da vida buscando a
redução da mortalidade infantil e
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para que o vereador Jorge Gervásio,
autor do mesmo, possa explicá-la
melhor. As demais proposições foram
aprovadas por unanimidade (9 votos). A
Indicação nº 264/10 foi colocada em
discussão e o vereador Jorge Gervásio
diz que conselhos locais de saúde,
citados na mesma, já existem em outras
cidades como Juiz de Fora e
Governador Valadares, sendo que aqui
no município de Ubá estes conselhos já
foram implantados em duas
comunidades. O que ele deseja é que
esses conselhos sejam implantados em
todas as comunidades de maneira a
facilitar o diálogo entra a população e o
Poder Executivo, no que se refere ao
assunto saúde. A Indicação nº 264/10
foi aprovada por unanimidade (9
votos). O presidente faz a leitura da
Ordem do Dia da próxima Reunião
Ordinária e concede a palavra livre: o
vereador Maurício Valadão pede
desculpas ao vereador Paulo César pela
discussão ocorrida na reunião anterior.
Ele aproveita para mostrar o Jornal
Folha do Povo que afirmou que ele teria
dito palavras desabonadoras ao
vereador Paulo César. Ele diz acreditar
não ter usado as palavras citadas pelo
jornal, mas de qualquer forma ele se
retrata e afirma admirar muito o
trabalho que ele tem feito a frente da
Comissão de Educação, Saúde e
Assistência Social. O vereador Paulo
César afirma que a discussão é
importante e necessária, mas que ela
acaba sendo vista como briga por quem
está de fora. Ele aproveita para dizer
que, ao contrário do que foi dito pelo
vereador Maurício Valadão na reunião
anterior, ele não está satisfeito com a
situação da saúde pública em Ubá e que
por isso ele tem entrado com vários
requerimentos relacionados ao assunto
no objetivo de tentar encontrar uma
solução para o problema. Ele afirma
que tem havido muito empenho por
parte da Prefeitura para melhorar as
condições de atendimento para a
população e pede para que a classe
médica colabore também, já que tem
sido muito difícil encontrar
profissionais que queiram trabalhar
para o município, preferindo na maioria
das vezes atender consultas particulares
em seus consultórios. O vereador
Carlos Rufato reclama da coleta de lixo
que está sendo feita no nosso
município. Segundo ele, em vários
pontos da avenida Olegário Maciel está
vergonhoso o acúmulo de lixo nas
calçadas. Ele aproveita para agradecer
ao convite feito pelo Presidente do
Conselho Central de Ubá da Sociedade
de São Vicente de Paulo, para que ele
possa acompanhá-lo em uma
solenidade em que será doado a
entidade uma série de bens,em São
Paulo. O vereador William Rosignoli
agradece pela possibilidade de
participar de duas reuniões ordinárias e
pede para que os demais vereadores se
empenhem em trabalhar na abertura de
saídas estratégicas para o trânsito da
cidade pelas partes altas do município
como, por exemplo, Ginásio São
José/Caxangá, Vila Casal/ Santa
Terezinha, Eldorado/ Bom Pastor,
Palmeiras/ Triângulo, Avenida JK/
Horto Florestal e Shangrilá/ Rodovia
Ubá-Visconde do Rio Branco, com
objetivo de tirar o trânsito pesado do
Centro da cidade que encontra-se
caótico. Ele encerra sua participação se
colocando a disposição para o que for
necessário e afirmando que torce para
que Ubá seja cada vez melhor. O Sr.
presidente agradece a presença de todos
e declara encerrada esta sessão.
Resumo da Ata nº 58, da Sessão
Extraordinária da Câmara
Municipal de Ubá, realizada no dia
16 de novembro de 2010. Presentes
todos os Senhores Vereadores. Passa-se
a Ordem do Dia: Discussão e votação

final da seguinte matéria: Projeto de Lei
nº 111/10 que “Autoriza o Poder
Executivo a suplementar subvenção
social concedida ao Departamento de
Assistência Social João de Freitas, para
manutenção de abrigo de pequeno
porte, e contém outras disposições”. O
projeto de lei foi aprovado por
unanimidade (9 votos). O Sr. presidente
agradece a presença de todos e declara
encerrada esta sessão.
Resumo da Ata nº 59, da Sessão
Ordinária da Câmara Municipal de
Ubá, realizada no dia 22 de
novembro de 2010. Presentes todos os
Senhores Vereadores. O vereador Luiz
Alberto Gravina retoma seu lugar à
mesa. Aprovação das Atas nºs 57 e 58
das sessões anteriores. Em seguida
leitura do Protocolo: leitura das
correspondências recebidas. Passa-se à
leitura de pareceres: 1) Leitura do
Projeto de Lei que “dispõe sobre a
denominação de Rua Lauro Nicolato a
logradouro público desta cidade”. 2)
Leitura do Projeto de Lei que “dispõe
sobre a denominação de Rua Rosa
Purgato Ferrari a logradouro público
desta cidade”. 3) Leitura do Projeto de
Lei que “dispõe sobre a oferta de cursos
na modalidade à distância, bem como
dispõe sobre a criação e
sustentabilidade financeira do pólo da
Universidade Aberta do Brasil no
âmbito do Município de Ubá e dá outra
providências”. 4) Leitura do Projeto de
Lei que “dá nova redação ao artigo 2º da
Lei Municipal nº. 3.919, de 29 de
setembro de 2010, e dá outras
providências”. 5) Leitura do Projeto de
Lei que “acrescenta dispositivos à Lei
Municipal nº. 2.217, de 02 de dezembro
de 1991, que criou o Jornal Atos
Oficiais”. Os projetos de lei receberam
parecer favorável da comissão de
Legislação, Justiça e Redação Final.
Passa-se à leitura de proposições dos
srs. Vereadores: Vereador Antero
Gomes de Aguiar: 1) Indicação no.
259/10 – ao Prefeito, execução dos
serviços de limpeza do mato,
posteriormente calçamento das duas
ruas paralelas da Avenida Senador
Levindo Coelho, próximas ao
Curumim, a pedido dos moradores do
local, dos pais e alunos que reclamam
da falta desses melhoramentos naquela
região, dos transtornos em razão da
época das chuvas, quando as águas
empoçam, pela falta de bueiros, do
mato que facilita a proliferação de
insetos, e ainda, do risco de morte que
elas correm transitando por um local de
mato alto, sem calçada, sem estrutura
para os transeuntes que percorrem esse
caminho. 2) Indicação no. 267/10, ao
Prefeito, colocação de faixa de pedestre
na Rua Vicente Leite, próxima a Escola
MAV. Vereador Dalmo José Coelho: 1)
Requerimento no. 223/10, ao Prefeito,
que promova a perfuração de mais um
poço artesiano no Distrito de Ubari,
para atender as residências da parte alta
do distrito. Reitera Indicação no.
222/09. Vereador Maurício Valadão
Reimão de Melo: 1) Requerimento no.
224/10, à Secretária de Cultura, Esporte
e Lazer, solicitando a versão verdadeira
sobre os fundadores de nossa cidade.
Sabe-se que o Capitão- Mor Antonio
Januário Carneiro, casado com
Francisca Januário de Paula Carneiro,
natural de Calambau, foi o fundador de
Ubá. Sua filha Tereza Januário
Carneiro, casou-se em 1836 com José
Cesário de Faria Alvim, e em 1839
nasceu José Cesário de Faria Alvim
Filho, que faleceu em 1903 no Rio de
Janeiro, e que foi advogado, político e
comerciante de café, em Ubá, onde
construiu o Torreão, na Praça Guido,
que era seu escritório. Proprietário da
Fazenda Liberdade, em Peixoto Filho,
hospedou Dom Pedro II e esposa em
1881, quando da inauguração da
Estação Ferroviária, na referida Praça.

Cesário Alvim foi prefeito do Rio de
Janeiro e o primeiro governador de
Minas Gerais. Era avô da mãe de Chico
Buarque de Holanda, Maria Amélia, e
portanto, bisavô do famoso
c o m p o s i t o r / c a n t o r / e s c r i t o r.
Gostaríamos de ter esclarecimento
oficial da Prefeitura, já que em alguns
documentos, inclusive oficiais, consta
que José Cesário de Faria Alvim era
cunhado, e não genro, do Capitão- Mor.
Faz-se necessário um posicionamento
desta Secretaria e a correção do erro.
Vereador Paulo César Raymundo: 1)
Requerimento no. 226/10, ao Gerente
da Divisão de Obras e Fiscalização da
PMU, Sr. Sérgio Rodrigues Faêda
Júnior, solicitando-lhe que faça uma
visita urgente à rua João Groppo,
próximo ao no. 252 e em frente ao
Supermercado Silveira, o bairro Inês
Groppo. 2) Requerimento nº. 227/10,
ao Delegado Regional de Polícia Civil,
Dr. Paulo Sérgio Xavier Virtuoso,
solicitando-lhe que informe de quem é
a competência para expedir Atestado de
Óbito, quando um indivíduo falece em
sua residência. Vereadora Rosângela
Maria Alfenas de Andrade: 1)
Indicação no. 268/10, ao Prefeito, a
gentileza de determinar à Secretaria
Municipal de Obras e Serviços Urbanos
que execute, o mais urgentemente
possível, uma “operação tapa buracos”
na estrada que liga a sede do Município
ao Distrito de Miragaia, que se encontra
em deplorável estado de conservação,
muito disso em razão do intenso tráfego
de caminhões que transporta o
cascalho, conforme narrado em nossa
Indicação de 23/08/2010, para a qual
ainda aguardamos uma resposta,
ocasião em que solicitamos intervenção
junto aos órgãos ambientais do
Município. 2) Requerimento no.
225/10, ao Prefeito, reiterando
Indicação nº. 165/10, no sentido de
determinar à Secretaria Municipal de
Obras e Serviços Urbanos as medidas
necessárias para a pavimentação
adequada do espaço destinado à Praça
do Cruzeiro, na Rua Minas Gerais,
Bairro Santa Cruz, ao lado do número
286. 3) Moção de Congratulações e
Aplausos no. 094/10, à Obra Social
Imaculada Conceição, pelo transcurso
dos dezesseis anos de sua fundação. 4)
Projeto de Lei no. 114/10, que dá nova
redação à ementa e ao art. 1º da Lei
Municipal nº 1168, de 20 de outubro de
1977. Ordem do Dia: discussão e
votação final das seguintes matérias: 1)
Projeto de Lei nº 097/10 que “Aprova o
Plano de Gestão Integrada de Resíduos
Sólidos e de Limpeza Urbana do
Município de Ubá”. 2) Projeto de Lei nº
103/10 que “Autoriza o Poder
Executivo a suplementar a
Contribuição à Caixa Escolar José
Campomizzi Filho/PDDE, e contém
outras disposições”. 3) Projeto de
Decreto Legislativo nº 001/10 que
“Aprova as Contas do Município de
Ubá, referente o exercício de 2001”. Os
projetos de lei foram aprovados por
unanimidade (9 votos). Primeira
votação e discussão das seguintes
matérias: 1) Projeto de Lei nº 109/10
que “Altera a redação do art. 4º. da Lei
Municipal nº 3.317, de 05 de março de
2004, que dispõe sobre alteração na
criação e constituição do Conselho
Municipal de Saúde de Ubá e dá outras
providências”. 2) Projeto de Lei nº
113/10 que “Dá nova redação aos Arts.
1º e 2º da Lei Municipal nº 3.762, de 23
de julho de 2009”. Os projetos de lei
foram aprovados por unanimidade (9
votos). Todas as proposições foram
aprovadas por unanimidade (9 votos).
O presidente faz a leitura da Ordem do
Dia da próxima Reunião Ordinária e
concede a palavra livre: o vereador
Maurício Valadão diz ter sido
procurado pela Sra. Jane, que lhe
contou que a população tem lhe
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relacionados ao trabalho prestado
pela empresa, principalmente com
relação a linhas (itinerários), horários
e aquisição de novos ônibus para
atender usuários portadores de
deficiência física, além de assuntos
gerais relacionados ao transporte
púbico nesta cidade. Vereador
Maurício Valadão Reimão de Melo: 1)
Requerimento no. 218/10, à
Secretária Municipal de Cultura,
Esportes e Lazer, que providencie
visita à Fazenda da Liberdade, em
Peixoto Filho. 2) Requerimento no.
219/10, ao Prefeito, obras de
contenção no prolongamento da
Avenida Beira-Rio, próximo a Polícia
R o d o v i á r i a e Av e n i d a E x Combatentes, devido ao
aparecimento de grandes erosões no
l o c a l . Ve r e a d o r P a u l o C é s a r
Raymundo: 1) Requerimento no.
220/10, ao Prefeito, ao Secretário
Municipal de Obras, ao Diretor do
DER/MG em Ubá, ao Diretor da
COPASA/MG em Ubá, e aos
Prefeitos dos Municípios de Rodeiro,
G u i d o v a l e To c a n t i n s p a r a
comparecerem nesta Casa, a fim de
tratar assuntos relacionados ao apoio
ao Corpo de Bombeiros Militar de
Ubá, principalmente nas ocorrências
emergenciais, que necessita de
caminhões pipa, além ainda com
relação a hidrantes em nossa cidade.
2) Moção de Congratulações e
Aplausos no. 095/10, à Empresa
Parati Turismo. Vereador Vinícius
Samôr de Lacerda: 1) Representação
no. 221/10, à Secretaria de
Desenvolvimento Econômico do
Estado de Minas Gerais, solicitando a
inclusão das feiras e eventos
industriais e comerciais da cidade de
Ubá no calendário 2011 de Feiras e
Exposições Industriais, Comerciais e
de Serviços de Minas Gerais.
Vereadores Carlos da Silva Rufato e
Paulo César Raymundo: 1) Moção de
Pesar no. 096/10, pelo falecimento do
Senhor Pedro Lúcio Mendes. Ordem
do Dia: Discussão e votação final das
seguintes matérias: 1) Projeto de Lei
nº 075/10 que “Declara de Utilidade
Pública Municipal o Instituo São
Januário com sede nesta cidade.” 2)
Projeto de Lei nº 095/10 que “Cria o
Conselho Municipal de Esporte e dá
outras providências”. Os projetos de
lei foram aprovados por unanimidade
(9 votos). Primeira votação e
discussão das seguintes matérias: 1)
Projeto de Lei nº 075/10 que “Aprova
o Plano de Gestão Integrada de
Resíduos Sólidos e de Limpeza
Urbana do Município de Ubá. 2)
Projeto de Lei nº 103/10 que
“Autoriza o Poder Executivo a
suplementar a Contribuição à Caixa
Escolar José Campomizzi Filho/
PDDE, e contém outras disposições”.
Os dois projetos de lei foram
aprovados por unanimidade (9 votos).
3) Projeto de Lei nº 109/10 que
“Altera a redação do art. 4º da Lei
Municipal nº 3.317, de 05 de março de
2004, que dispõe sobre a alteração na
criação e constituição do Conselho
Municipal de Saúde de Ubá e dá
outras providências. Foi pedido vista
ao projeto. 4) Projeto de Lei nº 111/10
que “Autoriza o Poder Executivo a
suplementar subvenção social
concedida ao Departamento de
Assistência Social João de Freitas,
para manutenção de abrigo de
pequeno porte, e contém outras
disposições. 5) Projeto de Decreto
Legislativo nº 001/10 que “Aprova as
Contas do Município de Ubá referente
ao exercício de 2001.” Os dois
projetos de lei foram aprovados por
unanimidade (9 votos). Passa-se à
discussão e votação das proposições:
o vereador Paulo César pede para que
seja separado a Indicação no. 264/10,

procurado para reclamar sobre a
questão dos cães de rua. No entanto, ela
afirma que essa função não está a seu
cargo e por isso solicitou um espaço
para falar em plenário e explicar a
situação. O vereador Dalmo diz que
esteve no Posto de Saúde de Ubari e
constatou que quando os funcionários
saem para atender algum paciente em
casa, o Posto está ficando vazio, sem
ninguém para fazer os atendimentos no
local. O vereador Vinícius fala sobre o
problema da empresa que presta os
serviços de limpeza urbana no
município. Outra questão levantada
pelo vereador Vinícius é a de que a
empresa alega que todos os caminhões
de sua frota estão adaptados a coletar o
chorume o que, segundo ele, é uma
mentira pois muitos são os casos de
reclamação por parte da população em
relação ao mau cheiro nas ruas causado
pelo derramamento desse liquido
gerado ao se processar o lixo. O
vereador Paulo César diz ter assistido a
uma entrevista do Ministro da Saúde,
José Gomes Temporão, comentando
sobre a importância da votação da
Emenda Constitucional nº 29, que
aumentará em 35 a 38 bilhões de reais o
orçamento destinado a saúde, que corre
desde 1998 sem ter sido aprovada. O
vereador Cláudio Ponciano fala que a
Emenda 29 ainda não foi votada porque
ela precisa de fonte de receita de
financiamento. Assim, o próprio
governo ainda não permitiu que ela
fosse votada, porque a CPMF que a
financiaria foi derrubada. Ele aproveita
para dizer que os vereadores terão que
votar o Orçamento de 2011 até o final
deste ano. Assim ele sugere que quem
tiver emendas ao orçamento, as
apresente até o dia 10 de dezembro,
para que o parecer possa ser emitido na
reunião do dia 13 de dezembro e a
votação ocorra no dia 20. O Sr.
presidente agradece a presença de todos
e declara encerrada esta sessão.
Resumo da Ata nº 60, da Sessão
Extraordinária da Câmara
Municipal de Ubá, realizada no dia
22 de novembro de 2010. Presente
todos os Senhores Vereadores. Passa-se
a Ordem do Dia: discussão e votação
final da seguinte matéria: Projeto de Lei
nº 113/10 que “Dá nova redação aos
Arts. 1º e 2º da Lei Municipal nº 3.762,
de 23 de julho de 2009”. O projeto de lei
foi aprovado por unanimidade (9
votos). O Sr. presidente agradece a
presença de todos e declara encerrada
esta sessão.
Resumo da Ata nº 61, da Sessão
Ordinária da Câmara Municipal de
Ubá, realizada no dia 29 de
novembro de 2010. Presentes todos os
Senhores Vereadores. Aprovação da
Ata nº 59 da sessão anterior. Em
seguida leitura do Protocolo: leitura das
correspondências recebidas. Passa-se à
leitura de proposições dos srs.
Vereadores: Vereador Antero Gomes de
Aguiar: 1) Requerimento no. 228/10,
solicitando o Presidente da Câmara o
agendamento do uso do carro oficial da
Casa, nos dias 02 e 03 de dezembro,
para participar da Reunião do Fórum
Nacional de Secretários e Dirigentes
Públicos de Transporte Urbano e
Trânsito, que será realizado em Belo
Horizonte. Vereador Carlos da Silva
Rufato: 1) Indicação no. 270/10, ao
Prefeito, recuperação do asfalto das
ruas: Paulo Larocca e José Vieira de
Almeida, do Bairro Residencial São
José. 2) Indicação no. 271/10, ao
Prefeito, remeter à consideração desta
Casa, um Projeto de Lei, isentando do
pagamento do IPTU nesta cidade,
cidadãos que se enquadram nas
seguintes condições: deficiente físico,
que por esta razão receba benefício de
um salário mínimo de qualquer
instituto de previdência, desde que
possua apenas um imóvel e este seja o
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domicílio. 2) Representação no.
058/10, ao Gerente da Oi/Telemar de
Ubá e Região, que promova a
instalação de um telefone público – tipo
orelhão, para a Rua Jaime de Almeida,
no Bairro Olaria. 3) Representação no.
059/10, ao Secretário de Estado de
Saúde de Minas Gerais, promover a
criação em Ubá de um Banco de
Sangue. 4) Projeto de Lei no. 116/10,
que “dá nova redação ao Art. 1º da Lei
Municipal no. 2420, de 25 de maio de
1993, que estabelece condições
especiais para apreciação de Projetos
de lei dispondo sobre denominação de
logradouros públicos no Município de
Ubá. Vereador Luiz Alberto Gravina: 1)
Requerimento no. 235/10, ao Prefeito,
solicitando a concessão de uso gratuito
de área pública ou outra forma que
melhor aprouver ao Poder Público, ao
Senhor José Maria Dias Pinto de Souza,
da área onde já reside há 9 anos, às
margens do rio, à Rua Capitão Teixeira
Pinto, 80. Vereador Maurício Valadão
Reimão de Melo: 1) Requerimento no.
234/10, ao Prefeito, solicitando laudo
técnico sobre a segurança da ponte que
liga o trevo de Guidoval ao Bairro
Paulino Fernandes. 2) Projeto de Lei
no. 117/10, que dispõe sobre a
denominação de Avenida Jurandir
Teixeira a logradouro público desta
cidade. 3) Projeto de Lei no. 118/10,
que dispõe sobre a denominação de Rua
Eny Casal Cavalaro a logradouro
público desta cidade. 4) Projeto de Lei
no. 119/10, que dispõe sobre a
denominação de Rua Aristides
Fernandes a logradouro público desta
cidade. Vereador Paulo César
Raymundo: 1) Indicação no. 274/10, ao
Prefeito, limpeza e execução dos
serviços de tapa-buraco em todas as
ruas do Bairro Inês Groppo. Projeto de
Lei no. 120/10 - 1) Dá nova redação ao
artigo 1º e seu §2º da Lei nº.2894, de 01
de junho de 1999, que dispõe sobre o
atendimento de cliente em
estabelecimento bancário do
Município. Autores: Vereadores Carlos
da Silva Rufato, Luiz Alberto Gravina,
Dalmo José Coelho, Cláudio Ponciano,
Rosângela Maria Alfenas de Andrade,
Vinícius Samôr de Lacerda, Antero
Gomes de Aguiar, Maurício Valadão
Reimão de Melo, Paulo César
Raymundo. Ordem do Dia: discussão e
votação final da seguinte matéria:
Projeto de Lei nº 109/10 que “Altera a
redação do art. 4º. da Lei Municipal nº
3.317, de 05 de março de 2004, que
dispõe sobre alteração na criação e
constituição do Conselho Municipal de
Saúde de Ubá e dá outras
providências”. O projeto de lei foi
aprovado com abstenção do vereador
Luiz Alberto Gravina (8 votos).
Discussão e votação única das
seguintes matérias: 1) Projeto de Lei nº
102/10 que “Dispõe sobre a
denominação de Rua Rosa Purgato
Ferrari a logradouro público desta
cidade”. 2) Projeto de Lei nº 110/10 que
“Dispõe sobre a denominação de Rua
Lauro Nicolato a logradouro público
desta cidade”. Os projetos de lei foram
aprovados por unanimidade (9 votos).
Primeira discussão e votação das
seguintes matérias: 1) Projeto de Lei nº
091/10 que “Acrescenta dispositivos à
Lei Municipal nº 2.217, de 02 de
dezembro de 1991, que criou o Jornal
Atos Oficiais”. 2) Projeto de Lei nº
104/10 que “Dá nova redação ao artigo
2º da Lei Municipal nº 3.919, de 29 de
setembro de 2010, e dá outras
providências”. 3) Projeto de Lei nº
108/10 que “Dispõe sobre a oferta de
cursos na modalidade à distância, bem
como dispõe sobre a criação e
sustentabilidade financeira do pólo da
Universidade Aberta do Brasil no
âmbito do Município de Ubá e dá outras
providências”. Os projetos de lei foram
aprovados por unanimidade (9 votos).

Passa-se à discussão e votação das
proposições: discussão em separado:
Requerimento 228/10; Requerimentos
230/10 e 231/10; Indicação 273/10; e
Requerimento 234/10. As demais
proposições foram aprovadas com
abstenção do vereador Vinícius Samôr
(8 votos). A Indicação 273/10 foi
colocada em discussão. O vereador
Jorge Gervásio pede para que seja
simplificado o processo de internação
de dependentes de droga para
tratamento. A Indicação 273/10 foi
aprovada por unanimidade (9 votos). O
Requerimento 228/10 foi colocado em
discussão. O vereador Antero explica
que gostaria de participar do Fórum
citado pelo fato de quê o assunto nele
tratado estará relacionado com as
condições do Transporte Urbano e
Trânsito, que é um setor no qual ele
trabalhou durante muitos anos. O
Requerimento 228/10 foi aprovado por
unanimidade (9 votos). O
Requerimento 234/10 foi colocado em
votação. O vereador Carlos questiona
de quem seria a responsabilidade pela
segurança estrutural da ponte citada: da
prefeitura ou da empreiteira que
executou a obra. O Requerimento
234/10 foi aprovado por unanimidade
(9 votos). Os Requerimentos 230/10 e
231/10 foram colocados em discussão.
O vereador reforça que a situação dos
moradores do bairro Vila Regina é
realmente preocupante e aproveita para
informar que algumas providências já
estão sendo tomadas por parte da
Prefeitura com objetivo de amenizar o
problema. Os Requerimentos 230/10 e
231/10 foram aprovados por
unanimidade (9 votos). O presidente
faz a leitura da Ordem do Dia da
próxima Reunião Ordinária e concede a
palavra livre: o vereador Paulo César
Raymundo reitera o pedido feito por ele
na reunião anterior quando foi
solicitado, através Requerimento nº
227/10, informações sobre quem
seriam os responsáveis pela emissão de
atestados de óbito para indivíduos
falecidos em casa. O vereador Jorge
sugere que seja agendada uma reunião
na qual seja convidados representantes
de funerárias e planos funerários, o
secretário de saúde e o delegado
regional, para que eles possam se
posicionar a respeito da
responsabilidade sobre essa questão. O
presidente Cláudio Ponciano sugere
que o assunto seja discutido dentro de
uma das Comissões da Câmara. O Sr.
presidente agradece a presença de todos
e declara encerrada esta sessão.
Resumo da Ata nº 62, da Sessão
Extraordinária da Câmara
Municipal de Ubá, realizada no dia
30 de novembro de 2010. Ausentes os
vereadores Luiz Alberto Gravina,
Maurício Valadão e Vinícius Samôr. A
presente sessão, realiza-se em
atendimento ao Requerimento
aprovado por unanimidade por este
plenário, de autoria do vereador Paulo
César Raymundo, e visa discutir ações
na área da saúde no município de Ubá.
Para Tanto, foram remetidos convites a
vários segmentos da área de saúde para
participarem da presente reunião,
sendo eles: o Prefeito Municipal
Vadinho Baião, o Secretário Municipal
de Saúde, Lauro Henrique Guimarães
Corrêa, o Assessor Técnico em Saúde
II, Thiago de Castro, o Diretor-Gerente
da Divisão de Planejamento e Gestão
Pública, Kleber Almeida Pepe, a
Assessora Técnica em Saúde III, Maria
Inês Martins, o Presidente da
Associação Médica de Ubá e Região,
Herculano Deni da Silva, o Presidente
do Conselho Municipal de Saúde, José
Geraldo Faria, a Diretora da GRS/Ubá,
Mônica Vallone Espósito Marchi (que
foi representada pela Sra. Célia Maria
Calderano Gonçalves dos Santos), o
Presidente da Associação Beneficente

Católica, Fabiano dos Santos, o
Provedor do Hospital São Vicente,
Daniel Levindo Coelho (representado
pela Sra. Adriane Jane de Almeida), o
Diretor da Clínica São Januário, Dr.
Fernando Fortucci (que não esteve
presente e nem enviou representantes),
a Coordenadora do PSF, Márcia Mizael
Camargo Rocha, o Presidente da
Sociedade Beneficente Anália Franco,
Caio Monteiro de Barros Filho
(representado pelo Sr. Ewerton Weber),
e o Presidente do Sindicato Rural, José
Januário Carneiro Neto. Além disso,
fizeram parte da reunião os Srs.
Antônio Queiroz, Presidente da ABO, e
o Sr. José Flávio Expedito, Ouvidor
Municipal de Saúde. O presidente
convida os convidados para tomar
assento ao lado da mesa diretora e em
seguida para a palavra ao Vereador
Paulo César Raymundo, autor da
proposta, para proceder à saudação aos
convidados e fazer as colocações e
considerações iniciais sobre o tema em
pauta. Em seguida, a palavra é
concedida ao Secretário Municipal de
Saúde, Lauro Henrique Guimarães
Corrêa, que inicia sua fala dizendo que,
no que diz respeito ao atendimento
pediátrico no município, a Prefeitura
concluiu um processo de
credenciamento que resultou na
contratação de 3 novos profissionais
para a área. O vereador Jorge Gervásio
pergunta se os médicos contratados
atenderão em postos de comunidade ou
se ficarão em postos centrais para
atender toda a população. O Secretário
afirma que, inicialmente, esses médicos
atenderão nos postos dos bairros
Cohab, Vila Casal e São Sebastião. O
vereador Carlos Rufato pergunta se já
existe algum planejamento para instalar
postos de atendimento médico nos
distritos de Ubá como Diamante,
Miragaia e Ubari. O Secretário diz que
existe uma dificuldade em relação ao
atendimento na zona rural, pois esses
profissionais não são fixos para cada
distrito, trabalhando em sistema de
rodízio, ou seja, cada dia atendendo em
uma localidade. A palavra é concedida
ao representante do Hospital Santa
Izabel, Fabiano dos Santos, que afirma
saber que todos querem o melhor
sistema de saúde possível, mas que não
existe recurso suficiente na União que
permita bancar todas as despesas na
área de saúde. Ele acredita que antes de
tentar resolver os problemas, melhor
seria combater as causas. E para ele, a
causa é a falta de recursos financeiros
no Orçamento da União para o
Ministério da Saúde e também para os
Estados já que o problema não é
regional e sim nacional. Ele aproveita
para citar o Projeto de Emenda
Constitucional nº 29 e a importância de
que ela seja aprovada, pois ela define
para União, Estados e Municípios, os
percentuais que deverão ser aplicados
na área da saúde além de definir o que
seriam os gastos da saúde, evitando que
despesas diversas possam ser
contabilizadas no orçamento do setor. A
seguir a palavra é concedida ao
representante do Conselho Municipal
de Saúde que esclarece quais são as
atribuições do Conselho e a forma
como ele atua na cidade. A palavra é
concedida ao Assessor da Secretaria
Municipal de Saúde, Thiago de Castro,
que fala sobre o atendimento de
urgência e emergência dos hospitais.
Ele afirma que os hospitais são
obrigados a prestar o atendimento de
urgência e emergência, já que eles
recebem recursos do PRO-URGE para
tal. Ele concorda que os hospitais
encontram-se sobrecarregados e
acredita que estão faltando propostas e
empenho para solucionar a situação.
Ele aproveita para frisar a importância
de se investir na medicina preventiva,
que diminuiria em muito a necessidade

da medicina curativa. Sobre o problema
do atendimento para a população da
zona rural, levantado pelo vereador
Carlos Rufato, o convidado informa
que está sendo feito um Plano
Municipal de Saúde, que tem por
objetivo territorizar todos os pontos de
atendimento do município e suas
respectivas áreas de abrangência. Ele
acredita que a partir desse
levantamento será possível identificar
se cada unidade atende ou não a
demanda que lhe é requisitada e se o
local onde está implantada permite fácil
acesso pela população a ela destinada.
Desta forma, haverá uma melhoria não
só nas condições de atendimento para
população da zona rural, mas também a
população em geral do município. O
representante da Secretaria Municipal
de Saúde aproveita para falar sobre o
programa Saúde da Família. Ele
informa ser histórica, dentro do
município, a falta de estrutura
disponível nas unidades que atendem
ao programa e que isso é devido ao
descaso das administrações passadas.
O Sr. Fabiano dos Santos, representante
do Hospital Santa Izabel, pede a palavra
e afirma que o representante da
Secretaria de Saúde está mal
informado. Ele afirma que os serviços
de atenção básica não são funções dos
hospitais. No entanto, o atendimento de
urgência e emergência é função dos
hospitais desde que o paciente seja
triado e encaminhado para o hospital.
Sobre o dinheiro que o hospital recebe
do PRO-URGE, ele afirma que não é
suficiente sequer para atender as
exigências de contratação de pessoal
que o programa exige. Ele continua
dizendo que o Hospital Santa Izabel
tem feito muito mais do que seria sua
responsabilidade se fosse levar em
conta o que ele recebe para a prestação
de serviço. O Secretário de Saúde pede
a palavra e afirma que não houve
intenção, por parte do Assessor da
Secretaria, de questionar o importante
papel que o Hospital Santa Izabel
desempenha junto a população e pede
compreensão ao Sr. Fabiano dos Santos
para que não fique nenhuma
animosidade. O Assessor, Thiago, pede
a palavra para se desculpar e ratificar as
palavras do Secretário, afirmando que
não teve intenção alguma de questionar
o trabalho não só do Hospital Santa
Izabel, mas como também do Hospital
São Vicente. Em seguida, a palavra é
concedida ao representante da
Ouvidoria de Saúde, que faz a leitura de
uma carta acompanhada de um abaixoassinado feito pelos moradores do
bairro Boa Vista, solicitando a
instalação de um unidade de saúde que
atenda à comunidade. O representante
da Associação Médica de Ubá afirma
que existe por parte da grande maioria
dos médicos a vontade de poder atender
sempre da melhor maneira toda a
população. O grande problema é que o
sistema de saúde encontra-se
sobrecarregado o que leva a um excesso
de consultas prestadas por cada
profissional que implica na diminuição
do tempo de atendimento que acabam
levando a erros de diagnóstico e
reclamação por parte da população. A
palavra é devolvida ao Secretário de
Saúde que diz que pelo menos a curto
prazo é impossível atender ao abaixoassinado do Bairro do Boa Vista, já que
os duas próximas equipes de saúde da
família serão instaladas no município
serão no bairro Santa Edwiges – que
receberá uma UBS tipo 2 - e no Pires da
Luz – que terá uma UBS tipo 1. Ele
aproveita para destacar que,
atualmente, o estado de Minas Gerais
aplica em torno de 7% dos seus recursos
em saúde pública, quando deveria
aplicar pelo menos 12%. Ele afirma que
em 2009 o município de Ubá aplicou
quase 23% de seus recursos na área da
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seu domicílio; o imóvel de
propriedade de ex-combatente
brasileiro da Segunda Guerra
Mundial, assim considerado o que
tenha participado de operações
bélicas como integrante do Exército,
Marinha e Aeronáutica ou Marinha
Mercante, inclusive o de que seja
promitente-comprador, cessionário
ou isufrutuário vitalício, enquanto
nele residir, mantendo-se a isenção
ainda que o titular venha a falecer; o
contribuinte com mais de sessenta
anos, aposentado ou pensionista,
como renda mensal total de até dois
salários mínimos, titular exclusivo de
um único imóvel, utilizado para sua
residência, com área de até oitenta
metros quadrados, persistindo o
direito à isenção após o seu
falecimento. 3) Indicação no. 272/10,
ao Prefeito, limpeza em volta da
Igreja de São Bom Jesus, da
Comunidade do Córrego Alegre, bem
como a recuperação da iluminação
daquele local, que está precária,
preparando desta forma para a
realização dos festejos em
homenagem ao Padroeiro. 4)
Requerimento no. 229/10, ao Prefeito,
recuperação de um muro localizado
na Rua Maestro João Ernesto, Bairro
Industrial. Reitera Indicação no.
144/10. 5) Requerimento no. 230/10,
ao Coordenador da Defesa Civil de
Ubá, Senhor Aldeir Ferraz,
solicitando-lhe, em caráter de
urgência, uma visita no Bairro Vila
Regina, atendendo pedido dos
moradores, especialmente da Sra.
Marta Gomes Maurício, que está
apreensiva quanto ao enorme buraco
existente nas proximidades de sua
residência. Solicita ainda, uma visita à
sua residência, Rua Luiz Mattos, 402,
fds, Vila Regina, que foi invadida
pelas águas sujas do córrego e das
bocas de lobos que estão entupidas,
causando sérios prejuízos a essa
família, para avaliar que tipo de ajuda
essa Coordenadoria pode oferecer a
respeito desse caso. 6) Requerimento
no. 231/10, ao Secretário Municipal
de Obras e Serviços Urbanos, em
caráter de urgência, limpeza do
córrego situado próximo a Vila
Regina, atendendo pedido da
moradora Marta Gomes Maurício. 7)
Representação no. 232/10, ao
Coordenador da Defesa Civil de Ubá,
em caráter de urgência, uma visita
entre as ruas: Paulo Larocca e José
Vieira de Almeida, onde um muro caiu
nos fundos de uma residência,
conforme relatório de visita do Corpo
de Bombeiros. 8) Representação no.
057/10, ao Secretário de Estado de
Governo de Minas Gerais, Danilo de
Castro, que interceda junto ao setor
competente da administração pública
estadual, para apoiar o Esporte Clube
Diamantense, através da concessão de
uma verba púbica, objetivando a
construção de arquibancada do campo
da referida agremiação esportiva,
localizada no Distrito de Diamante,
Município de Ubá. 9) Moção de
Congratulações e Aplausos no.
097/10, à Diretoria do Esporte Clube
Diamantense, na pessoa de seu
Presidente Jesus do Nascimento, pela
realização da 1ª Copa Diamantense da
Amizade, bem como ao jovem Lucas
Nascimento Procópio Santos, pela
brilhante divulgação do referido
evento esportivo na internet. Vereador
Dalmo José Coelho: 1) Requerimento
no. 233/10, à empresa de telefonia
móvel celular VIVO, promover
estudos e providências para melhorar
o sinal de telefone celular do Distrito
de Ubari. Vereador Jorge Custódio
Gervásio: 1) Indicação no. 273/10, ao
Prefeito, providências no sentido de
auxiliar ubaenses que são usuários de
drogas, no tratamento fora do seu
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saúde e que até outubro de 2010, cerca
de 21% do orçamento do município
foi destinado ao setor, o que mostra
que a esfera municipal é a que mais
investe na saúde, tendo-se em vista
que a União também deixa muito a
desejar. Por fim, a palavra é concedida
a vereadora Rosangela Alfenas que
diz ter ficado chateada com as
colocações feitas pelo Assessor
Thiago, pois ela acredita terem sido
colocações muito infelizes. Ela sugere
ao Assessor que, ao invés de ficar
apenas apontando os problemas que
todos já sabem que existe, ele comece
a sugerir soluções, que é o que todos
precisam para melhorar as condições
da saúde pública no município de
Ubá. Ele finaliza que o objetivo da
reunião foi muito válido já que toda
discussão no sentido de melhorar as
coisas é sempre bem vinda, mas
lamenta os rumos que a discussão
tomou. O Sr. presidente faz as
considerações finais, agradece a
presença de todos e declara encerrada
esta sessão.
Resumo da Ata nº 63, da Sessão
Ordinária da Câmara Municipal de
Ubá, realizada no dia 06 de
dezembro de 2010. Presentes todos
os Senhores Vereadores. Aprovação
das Atas nºs 60 e 61 das sessões
anteriores. Em seguida leitura do
Protocolo: leitura das
correspondências recebidas. Passa-se
à leitura de pareceres: 1) Leitura do
Projeto de Lei que “dispõe sobre a
doação de imóveis de Propriedade do
Município à Companhia de Habitação
do Estado de Minas Gerais –
COHAB, na Forma e Condições que
Especifica”. 2) Leitura do Projeto de
Lei que “Revoga as leis municipais
1.433/81, 1.489/82, 1.561/83,
1.606/81, 1.653/85, 1.771/85,
1.802/87, 1.989/89, 2.031/90 e
2.097/90”. 3) Leitura do Projeto de
Lei que “declara de Utilidade Pública
Municipal, a Associação Municipal
de Assistência e Recuperação dos
Condenados – AMARC, com sede
nesta cidade”. 4) Leitura do Projeto de
Lei que “dá nova redação à ementa e
ao art. 1º da Lei Municipal nº 1.168, de
20 de outubro de 1977”. 5) Leitura do
Projeto de Lei que “desafeta bem
público e autoriza a sua doação ao
Estado de Minas Gerais, para a
construção de unidade prisional e dá
outras providências”. 6) Leitura do
Projeto de Lei que “dispõe sobre a
Homologação do Protocolo de
Cooperação Mútua e Parceria
celebrado com a Companhia de
Habitação do Estado de Minas Gerais
– COHAB, concede à mesma
COHAB-MG isenção tributária e dá
outras providências”. 7) Leitura do
Projeto de Lei que “dispõe sobre a
extinção do Conselho Municipal de
Desenvolvimento Urbano, e contém
outras disposições”. 8) Leitura do
Projeto de Lei que “altera o Anexo I da
Lei Complementar 02, de 23 de
janeiro de 1991”. Os Projetos de Lei
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receberam parecer favorável da
comissão de Legislação, Justiça e
Redação Final. Passa-se à leitura de
proposições dos srs. Vereadores:
Vereador Antero Gomes de Aguiar: 1)
Indicação no. 269/10, ao Prefeito,
colocação de quebra-molas na Rua do
Divino, próximo ao CESEC. Vereador
Cláudio Ponciano: 1) Representação
no. 062/10, ao Superintendente
Regional do Trabalho e Emprego no
Estado de Minas Gerais, solicitando a
gentileza de designar auditores fiscais
para compor a Agência Regional em
Ubá do MTE, para atender toda a região
do Arranjo Produtivo Local Moveleiro.
Vereador Luiz Alberto Gravina: 1)
Indicação no. 275/10, ao Prefeito,
calçamento na localidade que está
sendo construída a Fábrica R. Baião,
em Ligação, a pedido dos moradores da
região e do proprietário da fábrica
citada. 2) Requerimento no. 236/10, ao
Prefeito, pedido contido na Indicação
nº 209/09, de autoria do Vereador
Antero Gomes de Aguiar, solicitando a
reforma dos escadões 1 e 2, que ligam a
rua Agostinho Barbosa ao Bairro
Olinda, com colocação de corrimão nos
mesmos. Vereador Maurício Valadão
Reimão de Melo: 1) Requerimento no.
237/10, ao Prefeito, solicitando o envio
a esta Casa de Leis no prazo de quinze
dias, conforme o artigo 56, Parágrafo
Único da LOM, das seguintes
informações: 1. Qual o valor gasto pela
M u n i c i p a l i d a d e c o m
publicidades/anúncios no ano de 2009,
mês a mês, com cópias de Notas
Fiscais, incluindo serviços
terceirizados, agencias oficiais
contratadas, avulsas, enfim, todo e
qualquer tipo de veiculação –
institucional ou não – nos diversos
órgãos de Imprensa, seja de Ubá, do
Estado ou do País (rádios, televisões,
jornais, revistas, etc.) e ainda faixas,
painéis, cartazes e similares ?; 2. Que as
informações sejam encaminhadas de
forma clara e detalhada, citando
empresas e valores, inclusive, se for o
caso, com informações de serviços
outros, onde estejam sub contratados
anúncios na Imprensa; 3. Que sejam
encaminhadas as mesmas informações
e documentos relativos ao ano de 2010,
até esta data. 2) Requerimento no.
238/10, ao Prefeito, medidas urgentes
na recuperação da Avenida Paulino
Fernandes, a cerca de 80 metros após a
ponte que a une ao Trevo de Guidoval,
sentido Centro, devido
desmoronamento causado pelas chuvas
recentes no local , estando sob perigo de
desabamento da Avenida, no caso de
novas chuvas. Vereador Paulo César
Raymundo: 1) Requerimento no.
239/10, que seja promovido uma ação
da Câmara Municipal de Ubá junto aos
Prefeitos, Câmaras Municipais e
Secretários de Saúde da região, visando
à elaboração e envio de uma
manifestação conjunta em apoio à
urgente regulamentação da Emenda
Constitucional 29, de 13 de setembro de
2000, conhecida como PEC-29, que
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garantiria mais recursos para o
financiamento de ações e serviços de
saúde, melhorando o atendimento aos
usuários do SUS em todo o Brasil,
endereçando-se a manifestação à
Câmara dos Deputados, em Brasília.
Proposições da 10ª Câmara Itinerante:
1) Indicação no. 276/10, ao Prefeito,
que determine a Defesa Civil de Ubá,
providências acerca do buraco que
encontra-se na Rua Padre Vidal, nº.
200, provocando desmoronamentos
nas áreas nas suas proximidades. 2)
Indicação no. 277/10, ao Prefeito, que
restaure as calçadas da Rua Padre
Vidal, principalmente entre os números
187 e 200, que são de terra. 3) Indicação
no. 278/10, ao Prefeito, que melhore a
sinalização da Rua Capitão Ananias
Teixeira de Abreu. 4) Indicação no.
279/10, ao Prefeito, colocação de
redutores de velocidade na Rua Capitão
Ananias Teixeira de Abreu. 5)
Indicação no. 280/10, ao Prefeito, que
crie um Projeto Cultural na Praça
Getúlio Vargas, da mesma forma que
ocorre na Praça São Januário. 6)
Indicação no. 281/10, ao Prefeito, que
promova um projeto de construção
(prolongamento) da Avenida Com.
Jacintho Soares de Souza Lima,
Avenida Beira-Rio, nos fundos da Rua
Capitão Ananias Teixeira de Abreu,
para desafogar o tráfego intenso,
evitando acidentes. 7) Indicação no.
282/10, ao Prefeito, promova a solução
pelas operações tapa-buracos que tem
ocorrido no Bairro São João, que
segundo seus moradores, não
resolveram o problema em definitivo,
agravando ainda mais a situação. 8)
Requerimento no. 240/10, ao Prefeito,
promover a proibição de
estacionamento em toda a extensão da
Avenida Com. Jacintho Soares de
Souza Lima, Avenida Beira-Rio, para
desafogar o trânsito e reduzir o número
de acidentes, sobretudo envolvendo
ciclistas; e, como alternativa à essa
proibição, sugerem, também a pedido
da Sra. Maria, a implantação adequada
de ciclovia na citada avenida. 9)
Requerimento no. 241/10, ao
Comandante da 35ª. Cia. PMMG,
promover a intensificação do
policiamento no Bairro São Sebastião,
de forma a reprimir os veículos que
circulam com som automotivo, tocando
músicas em alto volume. 10)
Requerimento no. 242/10, ao Prefeito,
sugerindo que os postos de saúde dos
bairros de nossa cidade, permaneçam
abertos e em condições de
funcionamento, durante a noite, para
diminuir a procura de atendimento nos
hospitais. 11) Requerimento no.
243/10, ao Prefeito, fiscalização na
região da Pedra Redonda, para evitar
que os freqüentadores daquele lugar
façam pichações na pedra; sugerimos
ainda a colocação de placas indicativas,
fazendo alusão àquele atrativo de nosso
Município. 12) Representação no.
060/10, ao Diretor da Universidade do
Estado de Minas Gerais – UEMG,
Campus Ubá, convidando-a para
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participar de uma reunião nesta
Câmara para tratar de assuntos de
grande interesse da nossa população
ubaense. 13) Representação no.
061/10, ao Comandante do 21º
BPMMG, que promova uma
fiscalização no que tange ao barulho
causado pelos veículos após às 22
horas, desrespeitando a conhecida Lei
do Silêncio. Ordem do Dia: Discussão
e votação final das seguintes matérias:
1) Projeto de Lei nº 091/10 que
“Acrescenta dispositivos à Lei
Municipal nº 2.217, de 02 de dezembro
de 1991, que criou o Jornal Atos
Oficiais”. 2) Projeto de Lei nº 104/10
que “Dá nova redação ao artigo 2º da
Lei Municipal nº 3.919, de 29 de
setembro de 2010, e dá outras
providências”. 3) Projeto de Lei nº
108/10 que “Dispõe sobre a oferta de
cursos na modalidade à distância, bem
como dispõe sobre a criação e
sustentabilidade financeira do pólo da
Universidade Aberta do Brasil no
âmbito do Município de Ubá e dá
outras providências”. Os projetos de lei
foram aprovados por unanimidade (9
votos). Passa-se à discussão e votação
das proposições: são separados para
discussão: Requerimento no. 239/10 e
os Requerimentos no. 240/10 e 260/10,
da 10ª Câmara Itinerante. As demais
proposições foram aprovadas por
unanimidade (9 votos). O
Requerimento no. 239/10 foi colocado
em discussão e o vereador Paulo César
diz que fez esse Requerimento com o
objetivo de mobilizar toda nossa região
a fazer um manifesto para que a
Emenda Constitucional nº 29 seja
votada o mais rapidamente possível,
pois segundo ele, a sua aprovação trará
muitos benefícios para a saúde pública.
O Requerimento no. 239/10 foi
aprovado por unanimidade (9 votos). O
Requerimento no. 240/10 foi colocado
em discussão e o presidente Cláudio
Ponciano pede para que seja feita uma
alteração na redação do mesmo. Sugere
que ao invés de solicitar que o Rio Ubá
Seja canalizado para a construção de
uma ciclovia sobre ele, seja pedido
apenas a construção da ciclovia, já que
a canalização do Rio Ubá
possivelmente não ocorrerá. Sobre o
Requerimento no. 260/10, o presidente
pede que seja especificado que o
convite é para o Reitor local da UEMG.
Os Requerimentos no. 240/10 e 260/10
foram aprovados por unanimidade (9
votos). O presidente faz a leitura da
Ordem do Dia da próxima Reunião
Ordinária e concede a palavra livre: o
vereador Paulo César Raymundo
informa que a partir de agora mais de
50 crianças poderão ser atendidas
diariamente pelos 3 novos pediatras
contratados pelo município. O
presidente Cláudio Ponciano pede para
que seja registrada a chegada de duas
correspondências vindas do Ministério
Público. Uma delas informa que em
relação ao processo iniciado em 2007
com o objetivo de garantir acesso
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gratuito ao transporte coletivo para os
maiores de 65 anos, foi ajuizada uma
Ação Civil Pública. A outra diz
respeito ao processo realizado entre a
Maçonaria e o Dames. Esta
correspondência informa que o
processo foi realizado dentro da
legalidade e que agora o imóvel antes
pertencente poderá ser utilizado pelo
Núcleo do Câncer. O vereador Paulo
César registra seu protesto contra o exvereador Oswaldo Salgado que
afirmou em entrevista a TV UM que
esta é a pior Câmara que já existiu, pois
nela não existe oposição. Ele diz
discordar da opinião do ex-vereador
pois acredita que todos os vereadores
eleitos procuram fazer um trabalho
digno que atenda as expectativas de
quem os elegeu. Ele pede para que
sejam tomadas medidas em relação ao
posicionamento adotado pelo Sr.
Oswaldo. O vereador Jorge Gervásio
se posiciona favoravelmente ao exvereador pois, segundo ele, o que o Sr.
Oswaldo Salgado quis dizer é que na
legislatura anterior havia mais debate e
discussão sobre os projetos. O
vereador Paulo César diz que no
mandato anterior havia muito debate
porque os projetos não chegavam em
condição de serem votados
imediatamente, necessitando sempre
de revisões. Já neste mandato os
projetos tem chegado bem resolvidos
para votação e todas as dúvidas que
surgem são bem esclarecidas por toda
Assessoria da Prefeitura. Por esse
motivo não tem havido tantos debates
em plenário, pois eles ocorrem
anteriormente, juntamente com todas
as pessoas a quem cabe dar
esclarecimentos sobre a matéria em
discussão. O presidente Cláudio diz
que não julga necessário se pronunciar
a respeito do caso, pois acredita que a
resposta já está sendo dada através de
todo o trabalho desenvolvido pela
Câmara nesses últimos anos. O
vereador Vinícius Samôr concorda
com o posicionamento do presidente,
já que tem havido muita clareza não só
no trabalho realizado pela Câmara
Municipal, como também no trabalho
desenvolvido pelo Prefeito em
parceria com seus Assessores. O
presidente aproveita para informar
que, em decorrência dos prejuízos
causados pelas chuvas em Ubá, o
prefeito solicitou que a devolução de
recursos por parte da Câmara
Municipal fosse antecipada. Assim
sendo, foram devolvidos à Prefeitura
R$1.300.000,00. O vereador Maurício
Valadão se posiciona contrariamente
ao ocorrido, pois a decisão deveria ter
sido levada ao conhecimento do
Plenário. O vereador Carlos Rufato
pede a palavra. Em virtude do vereador
Maurício Valadão continuar a
discussão no momento da fala do
vereador Carlos Rufato, o presidente
agradece a presença de todos e encerra
a sessão às 20horas e 30 minutos.
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