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Realização

Câmara Municipal de Ubá adere ao Programa Interlegis do Instituto Legislativo Brasileiro do Senado Federal
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Vereadores mirins participam de visita técnica na Serra da Moega, entre os distritos de Miragaia e Ubari

Vereadores da Melhor Idade apresentam diversas proposições de melhorias para a cidade

 Bairro São Domingos recebe o Câmara nas Comunidades   

JUNHO de 2016

Alunos do 6º e 7º anos da E.E. Lívio 
Carneiro de Castro participaram do 
projeto “Câmara no Museu” no mês de 
maio. Eles visitaram o Ginásio São 
José e conheceram no museu a história 
local, sendo estimulados a perceber 
com mais atenção e valorizar a 
memória e  a  cul tura do nosso 
município.
O projeto Câmara no Museu foi 
idealizado por meio do requerimento 

n° 266/2015, de autoria do presidente 
da Câmara Municipal  de Ubá, 
vereador Samuel Gazolla Lima, e tem 
como objetivo apoiar estudantes da 
rede pública de ensino e entidades 
privadas sem fins lucrativos a 
visitarem o “Museu do Ginásio São 
José”. O transporte é realizado na van 
da CMU. O agendamento deve ser 
feito na Escola do Legislativo pelo 
telefone:  3539-5016.

 ‘Câmara no Museu’ 
em ação

“Vamos falar sobre 
democracia?”

A Escola do Legislativo da 
Câmara Municipal de Ubá reali-
zou nos dias 24 e 25 de maio, no 
plenário da Casa, o minicurso 
“Vamos falar sobre democracia?”.
A palestra ficou a cargo da advoga-
da Juliana Jacob, que é mestre em 
Direito Consti tucional pela 
Universidade Clássica em Lisboa 

e professora de Teoria Geral do 
Estado na FUPAC/Ubá.
Servidores e estudantes participa-
ram do encontro e acompanharam 
o minicurso que abordou a origem 
e modalidades da democracia, 
seguido de debate.

“Filosofia da Biologia”
Centenas de alunos e professores 
d o  c u r s o  d e  B i o l o g i a  d a 

Universidade do Estado de Minas 
Gerais (UEMG) - unidade Ubá – 
participaram, nos dias 31/05 e 
01/06, do minicurso “Filosofia da 
Biologia” realizado no plenário da 
Câmara Municipal de Ubá. O 
evento foi realizado pela UEMG 
com o apoio  da  Escola  do 
Legislativo da CMU.
Durante os dois dias de evento 

foram ministradas quatro palestras 
sobre o tema, proferidas pelo 
p r o f e s s o r  L u c i a n o  C a l d a s 
Camerino, mestre em Filosofia 
(UFJF) e doutor em Filosofia 
(Universidade Gama Filho). Os 
assuntos abordados: Biologia 
como Ciência; Darwinismo e 
Regilião; Filosofia e Saúde; Saúde 
e Paideia.

O Projeto de Lei (PL) nº 015/2016 
que institui a aula de empreendedo-
rismo no conteúdo curricular das 
disciplinas de ciências humanas das 
escolas da rede municipal de ensino, 
foi aprovado recentemente, por 
unanimidade, pelos vereadores da 
Câmara Municipal de Ubá.
O vereador Vinícius Samôr de 
Lacerda, autor do projeto, explica 
que a inclusão da matéria nas escolas 
tem como objetivo inserir os alunos 
em uma cultura empreendedora, a 
partir dos conceitos de sustentabili-
dade e crescimento. “A ideia é torná-
los críticos e preparados para a 
descoberta de vocações, com 
criatividade e técnicas motivaciona-
is que auxiliem no desenvolvimento 
de capacidades e habilidades 

individuais. Cada vez mais o jovem 
precisa assimilar os ensinamentos 
sobre o tema para transpor as 
inúmeras barreiras impostas pela 
alta competitividade”, detalhou.
As aulas de empreendedorismo 
deverão compor o conteúdo das 
disciplinas de Filosofia, Ciência 
Social e/ou História, conforme 
consta no projeto. “A matéria deverá 
ser ministrada, preferencialmente, 
por professores habilitados nestas 
disciplinas. E a Secretaria de 
Educação de Ubá deverá oferecer as 
orientações e a capacitação necessá-
rias aos professores para o desenvol-
vimento do tema em sala de aula, 
buscando parceria com o Sebrae e 
entidades afins”, destacou o verea-
dor.

A Câmara Municipal de Ubá comunica aos leitores do Jornal O Legislativo que a partir do mês de 
julho a publicação e distribuição deste informativo será interrompida em virtude do período eleitoral.

COMUNICADO

 Escola do Legislativo promove 
e apoia palestras

Democracia e Filosofia da Biologia foram os temas

Uma manhã de lazer, informações e serviços gratuitos. 

Pág 03Moradores do bairro e adjacências participaram de atividades com servidores da CMU e parceiros.
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Vereadores aprovam o reajuste 
anual dos servidores da Câmara

Parlamento Jovem: acessibilidade em foco
JUNHO de 2016

O projeto de lei 044/16, que concede 
reajuste aos vencimentos básicos dos 
servidores públicos da Câmara Munici-
pal de Ubá, e o PL 045/16, que versa 
sobre a reestruturação do Programa 
Auxílio-Alimentação aos servidores da 
Casa foram promulgados pela presidên-
cia da Câmara Municipal de Ubá, na 
sexta-feira (10). A promulgação teve por 
base o parágrafo 8º do Artigo 84 da Lei 
Orgânica do Município de Ubá e foi 
publicada no Diário Oficial do Municí-
pio em 13 de junho de 2016.
As propostas são de autoria da presidên-
cia da CMU e concedem revisão geral 
anual de 10,67% (IPCA baseado na 

inflação de janeiro de 2015 a janeiro de 
2016 ), tanto sobre os salários e o auxí-
lio-transporte, como sobre o auxílio-
alimentação dos servidores públicos da 
Câmara Municipal de Ubá.
Os projetos entraram na pauta de discus-
são e votação na noite de 16 de maio, na 
sede do Legislativo, e tiveram aprova-
ção unânime dos vereadores.

Entenda o artigo 84
O projeto de lei aprovado pela Câmara 
será, no prazo de dez dias úteis, enviado 
pelo seu presidente ao prefeito munici-
pal que, poderá vetá-lo ou, concordan-
do, sancioná-lo no prazo de quinze dias 

úteis.
O artigo 84 em seu parágrafo 8º diz que 
se o prefeito não promulgar a lei nos 
prazos previstos, e ainda no caso de uma 
sanção tácita, o presidente da Câmara a 
promulgará, e, se este não o fizer no 
prazo de 48 horas, caberá ao vice-
presidente, obrigatoriamente, fazê-lo.

Cumprindo a Lei  de Acesso à 
Informação do Governo Federal, a 
Câmara Municipal de Ubá, por meio 
de seu setor de Informática, está em 
processo de implantação do Sistema 
de Apoio ao Processo Legislativo 
(SAPL) ,  uma  f e r r amen ta  que 
i n f o r m a t i z a  t o d o  o  P r o c e s s o 
Legislativo, sem custos financeiros 
para a Câmara. O SAPL está inserido 
no Programa Interlegis do Instituto 
Legislativo Brasileiro, órgão que 
integra o Senado Federal.
De acordo com Bruno Reis Pinto, 
assistente de informática, o sistema é 
acessível por meio de qualquer 
navegador da internet e encontra-se 
totalmente aberto a consultas a todos 
os interessados e disponível 24 horas 
por dia na rede web. “O sistema agrega 
todas as etapas do funcionamento do 
processo legislativo. Tudo o que a 
pessoa precisa saber sobre as sessões 
plenárias, projetos de lei, proposições 
etc., estão disponíveis no site da 
C â m a r a .  A l é m  d i s s o ,  t r a z e m 
informações sobre os vereadores, a 

mesa diretora, as comissões e ainda 
oferece a possibilidade de gerar 
relatórios com as proposições de cada 
vereador”, explica Bruno.

Como acessar o SAPL

O SAPL já pode ser acessado pelo site 
da Câmara Municipal no endereço: 
http://sapl.uba.mg.leg.br ou clicando 
na figura que aprece no site da CMU 
(no canto direito da tela, abaixo das 
notícias de destaque/mais recentes).
 
Pesquisas
O setor de Informática da CMU 
destaca que para buscar leis, decretos, 
leis complementares, resoluções, Lei 
Orgânica do Município e Regimento 
Interno, os usuários devem acessar 
'Normas Jurídicas'. E para pesquisar 
sobre os projetos e proposições, o 
acesso será pelo link 'Matérias 
Legislativas'. Além disso, o campo 
“Sessão Plenária” disponibilizará, 
antes da reunião ordinária, a pauta com 
a ordem do dia e, posteriormente, as 

Atas das reuniões.

LEXML - Banco de Dados do 
Legislativo Brasileiro

O SAPL permite, ainda, pesquisa por 
palavras no maior banco de dados de 
Leis do Brasil, o LexML, mantido pelo 
Senado Federal. São Leis da União, 
dos  Estados e  de  centenas  de 
Municípios que já estão integrados à 
rede. As Leis de Ubá também estão 
sendo incluídas no LexML e as 
informações nele disponibilizadas 
poderão ser acessadas por link no site 
da Câmara, ou pelo campo de busca no 
SAPL da CMU ou pelo endereço: 
www.lexml.gov.br.

Legislativo Ubaense adere ao Programa 
Interlegis de apoio às Câmaras

Integrantes do Parlamento Jovem 
(PJ) de Ubá, acompanhados pelos 
servidores da CMU Jardel Peron 
Waquim e Diana Pereira da Silva e 
do monitor Gustavo Paccelli 
( m e s t r e  e m  C i ê n c i a s 
Sociais/UFJF), participaram, no 
dia 13 de maio, de uma aula prática 
sobre mobilidade urbana. Antes de 
saírem às ruas, os estudantes 
ouviram depoimento do vereador 
da Melhor Idade Roberto Garcia, 
que é portador de necessidade 

especial e se locomove com 
muletas ou cadeira de rodas.
A atividade foi realizada com o 
objetivo de despertar a percepção 
das limitações vividas por porta-
dores de necessidades especiais e, 
posteriormente, por meio de 
relatório, sugerir melhorias de 
acessibilidade no município.
Os jovens puderam sentir as 
dificuldades de locomoção de um 
cadeirante e de um deficiente 
visual nas ruas e instituições 

públicas de Ubá. “Com os olhos 
vendados e usando bengalas eles 
percorreram as regiões centrais da 
cidade e visitaram órgãos públi-
cos. Em cadeiras de rodas e com 
muletas, eles vivenciaram os 
problemas de acessibilidade como 
a falta de rampas, buracos nas 
calçadas, entre muitos outros”, 
explicou Diana.

Apresentação do Relatório: 
acessibilidade é o foco

Com o objetivo de incentivar a 
busca por melhorias de acessibili-
dade nas ruas e órgãos públicos de 
Ubá, os integrantes do PJ Ubá 
apresentaram, no dia 20 de maio, 
um relatório com sugestões de 
melhorias para a cidade. Segundo 
os estudantes, adaptações e/ou 
obras são necessárias: construção 

e/ou reformas de rampas de acesso 
às dependências; instalação de 
placa de informação em braile nos 
elevadores; instalação de elevado-
res nas repartições públicas; 
instalação de fitas antiderrapantes 
em escadas e rampas e aplicação 
de pisos de borrachas em corredo-
res e áreas de acesso; instalação de 
barras de ferro/corrimão em 
escadas e banheiros e bebedouros 
adaptados para uso de cadeirantes.
Para as ruas da cidade, o documen-
to aborda as seguintes demandas: 
reformas e padronização de 
calçadas e rampas de acesso, 
manutenção e pinturas das faixas 
de pedestres. E, ainda, foi sugerida 
a realização de uma campanha de 
conscientização da população para 
que sejam respeitadas as vagas de 
estacionamento de portadores de 
necessidades especiais.

Câmara Mirim se dedica ao Meio Ambiente de Ubá

O s  v e r e a d o r e s  m i r i n s  t ê m 
participado de aulas teóricas, 
práticas e debates sobre meio 
ambiente, tema central do projeto 
iniciado em 2016. Com objetivo de 
despertar a consciência ecológica, 
eles foram convidados pela equipe 
de coordenação do Projeto a 
participar de uma visita técnica, na 
tarde de 24 de maio, na serra da 
Moega, entre os distritos de 
Miragaia e Ubari.
O  a s s e s s o r  d a  E s c o l a  d o 
Legislativo, Jardel Peron Waquim, 
que é engenheiro agrônomo, fez 
uma apresentação do local aos 

vereadores mirins fazendo uma 
anál ise  técnica da s i tuação 
ambiental.
Eles aprenderam também sobre a 
importância das árvores no 
processo de infiltração de água no 
solo e o que são as microbacias 
hidrográficas e sua importância no 
processo de armazenamento de 
á g u a  n o  l e n ç o l  f r e á t i c o . 
“Constatamos que falta cobertura 
vegetal e existe erosão de baixo e 
alto grau (voçoroca) e intenso 
desmatamento. Há ausência de 
mata nativa, excesso de pastagem e 
presença de gado, que acarreta 

pisoteio e compactação do solo”, 
explicou Jardel.
O vereador mirim Ismael Almeida 
A n d r a d e  M e l o  d e s t a c o u  a 
necessidade de se preservar o meio 
ambiente. “O local está destruído e 
nós constatamos de perto o grande 
desmatamento ocorrido. Acho que 
as autoridades do município 
deveriam preservar a nascente do 
rio Ubá, pensando no presente e no 
futuro da população”, concluiu 
Ismael.

Dinâmica de grupo
Na tarde de 8 de junho, os 
vereadores mirins realizaram, no 
plenário da CMU, uma dinâmica 
de grupo onde apresentaram os 
aspectos positivos e negativos 
sobre o meio ambiente em Ubá. Os 
integrantes do projeto também 
apontaram sugestões de melhorias 
sobre  a  temát ica  em nosso 

município. 
Os trabalhos foram conduzidos 
pela presidente do Câmara Mirim, 
Phaula Ferreira Navarro, da E.E 
Prof. Lívio de Castro Carneiro. 
Foram divididos três grupos para a 
c o n f e c ç ã o  d o  r e l a t ó r i o  e 
apresentado os seguintes aspectos 
positivos: A serra da Moega possui 
um local protegido por cercas onde 
se observa o escoamento de água 
da nascente vinda das pedras, da 
região alta da serra; além disso, não 
há lixo no local e possui mata 
nativa na parte alta. O relatório 
também aponta os aspectos 
negativos: intenso desmatamento 
nos distritos de Miragaia e Ubari; 
grande número de bovinos, cujo 
pisoteio ocasiona compactação do 
solo; grandes queimadas na região; 
erosão de baixo e alto grau 
(voçoroca); reparos na estrada 
r u r a l  d o s  d i s t r i t o s ;  p o u c a 
vegetação nativa e pouca vazão da 
nascente principal de Miragaia.
E s t e  d o c u m e n t o  p r o p o n d o 
soluções será encaminhado para os 
vereadores da Câmara Municipal 
de Ubá e, posteriormente, será 
agendada uma reunião com o 
prefeito de Ubá.

Maior integração e agilidade no acesso às informações são 
benefícios do programa desenvolvido pelo Senado.

Jovens experimentam dificuldades vividas 
por portadores de necessidades especiais

A Câmara Municipal de Ubá partici-
pou da Ação Social do Projeto Conta 
Cidadã, promovido pela empresa Ener-
gisa. O evento foi realizado no dia 28 
de maio, na Escola Municipal Manoel 
Arthidoro de Castro, no bairro Tanqui-
nho e faz parte do Programa 
de Eficiência Energética da 
Agência Nacional de Ener-
gia Elétrica (ANEEL).
Trata-se de um projeto soci-
oambiental que busca ofere-
cer oportunidades para os 
clientes trocarem lixo reci-
clável - papel, plástico, vidro 
e metal - por descontos na 
conta de energia elétrica e 
ainda contribuírem para a 
preservação do Meio Ambi-
ente.
Durante toda a manhã, servi-
dores da Câmara ouviram as 
demandas da comunidade 

do Tanquinho. Um posto de saúde para 
atender a população, a instalação de 
uma torre de celular e um maior polici-
amento no local foram algumas das 
principais queixas dos moradores. 
Todas as solicitações foram repassa-

das aos vereadores e transformadas 
em proposições.
Além da ouvidoria, os servidores apre-
sentaram aos moradores do Tanquinho 
os serviços e projetos desenvolvidos 

pela Câmara: Centro de Aten-
ção ao Cidadão, aplicativo e 
os projetos Câmara Mirim, 
Câmara nas Comunidades, 
Parlamento Jovem, Câmara 
da Melhor Idade e Câmara no 
Museu.
Prestigiaram o evento os vere-
adores Rafael Faêda de Frei-
tas (vice-presidente) e José 
Alves Germano. O Conta 
Cidadã do Tanquinho contou 
também com o apoio da Divi-
são de Esportes e Secretaria 
de Cultura da Prefeitura Muni-
cipal de Ubá, Ettal e da Polícia 
Militar de Meio Ambiente, 
entre outros.

Câmara ouve demandas da Comunidade 
do Tanquinho no evento ‘Conta Cidadã’
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Vereadores Melhor Idade:
estudo e trabalho a serviço da população

Apreensão e fiscalização de pássaros 
registrados é tema de debate na CMU

Os moradores do bairro São 
Domingos, Eldorado, Louriçal e 
adjacências receberam no dia 4 de 
junho, a segunda edição do projeto 
Câmara nas Comunidades.
 Durante toda a manhã, aqueles que 
foram à rua Tancredo Graciano de 
Souza, no bairro São Domingos,  
tiveram acesso a diversos atendi-
mentos realizados por parceiros da 
Câmara Municipal de Ubá. Entre 
eles, serviços gratuitos nas áreas de 
saúde, lazer e informação. No total,  
quinze (15) entidades parceiras 
ofereceram serviços gratuitos para a 
comunidade. Centenas de pessoas 
passaram pelo local.

Ouvidoria e acesso aos direitos 
de cidadania

Os servidores da Câmara Municipal 
de Ubá ouviram as demandas dos 
moradores da região e levaram à 
comunidade os serviços prestados 
pela CMU: Centro de Atenção 
Cidadão, informações sobre as 
atividades da Escola do Legislativo, 
aplicativo para celular, internet 
popular, entre outros. Os estandes 
com os projetos da Câmara: 
Parlamento Jovem, Câmara da 
Melhor Idade e Câmara Mirim 
receberam dezenas de pessoas da 
comunidade que conheceram as 
a t iv idades  rea l izadas  nes tes 
projetos. A Comissão de Proteção 
aos Animais também se fez presente 
informando as atividades realizadas 
pela equipe da CMU sobre o 
assunto.
Marcaram presença no evento o 
presidente da CMU, Samuel 
Gazolla de Lima, o vice-presidente, 
Rafael Faêda de Freitas, e os 
vereadores Carlos da Silva Rufato, 
José Alves Germano, Oswaldo 
Peixoto Guimarães e Vinícius 
Samôr de Lacerda. 
O início das atividades foi dado pela 
sempre empolgante apresentação da 
banda de música do 21º Batalhão da 
Polícia Militar sob a regência do 
subtenente PM Machado. Enquanto 
algumas pessoas acompanhavam as 
músicas executadas, outras já 
visitavam os estandes e aproveita-
vam os serviços oferecidos. Os 
alunos do Centro de Referência em 
Assistência Social (CRAS) do 
bairro São Domingos fizeram uma 

linda apresentação de dança hip-
hop, seguidos pelo Grupo de 
Capoeira Senzala, que realizou uma 
roda cheia de energia, coordenada 
pelo mestre Tarcísio Ribeiro.

Uma manhã de serviços, brinca-
deiras e lazer

A criançada se divertiu com as 
atividades de lazer: brincadeiras, 
jogos, campeonatos, sorteios de 
brindes e concurso de dança. 
Conheceram também os equipa-
mentos de segurança e de trabalho 
do Corpo de Bombeiros. “Estou 
achando ótimo este dia aqui no meu 
bairro. Estou me divertindo e 
adorando brincar, podia ter mais 
vezes”, ressaltou a estudante e 
moradora do bairro São Domingos, 
Dandara Geraldo Sá, de 10 anos.
 Os adultos puderam registrar suas 
demandas na Ouvidoria Municipal 
de Saúde Itinerante e também 
receberam vários tipos de orienta-
ções: jurídicas, para microempre-
sas, sobre direito trabalhista e sobre 
doenças sexualmente transmissíveis 
e Aids. Além disso, obtiveram 
informações sobre regularização de 
construções, plantas medicinais,  
funcionamento do Grupo de Apoio 
ao Paciente de Câncer (Grapac) Ubá 
e sobre as atividades realizadas pelo 
Rotary Clube de Ubá. Os moradores 
tiveram também acesso às informa-
ções sobre as atividades que são 
r e a l i z a d a s  p e l o  C e n t r o  d e 
Referência em Assistência Social 
(CRAS) do bairro São Domingos, 
entre elas, oficinas de cabeleireiro, 
manicure e pedicure, patchwork, 
artesanatos e pintura adulto e 
infantil, divulgação das aulas de 
dança de salão, hip hop, capoeira e 
serviço de convivência e fortaleci-
mento de vínculo. 
Na área de beleza, a fila foi longa 
para mudar o visual. As pessoas 
puderam escolher o tipo de corte de 
cabelo. Marco Antônio Nunes, 
morador do bairro São Domingos, 
avaliou o evento: “Passei em vários 
estandes e gostei das informações 
que foram repassadas. Esta é uma 
boa iniciativa da Câmara e poderia 
se repetir mais vezes em nosso 
bairro, não só o corte de cabelo 
gratuito, mas também todas as 
atividades de um modo geral”, 

explicou. Outra moradora do bairro 
São Domingos, Sueli Aparecida da 
Silva, também aprovou a iniciativa. 
“Acho uma ótima ideia. É a primeira 
vez que participo e vou aproveitar 
para cortar o meu cabelo, e o cabelo 
dos meus dois netos, Filipe e 
Thaylon”, relatou. 
Ao longo da manhã também foram 
realizadas as atividades de aferição 
de pressão arterial e teste de dosa-
gem glicêmica,  massagens e 
avaliação postural.  A moradora do 
bairro São Domingos, Sônia Valéria 
Costa Rocha, de 50 anos, aproveitou 
a atividade de massagem e avaliação 
postural. “Este evento deveria ser 
realizado mais vezes em nosso 
bairro, para dar oportunidade às 
pessoas de conhecerem os trabalhos 
realizados pela Câmara e pelas 
instituições de Ubá”, pontuou.
 

Entidades parceiras
O evento foi realizado por meio de 
parcerias firmadas com as seguintes 
associações, instituições e organiza-
ç õ e s  n ã o  g o v e r n a m e n t a i s : 
F e d e r a ç ã o  M u n i c i p a l  d a s 
Associações Comunitárias de Ubá e 
Região (Femac); Associação de 
M o r a d o r e s  d o  B a i r r o  S ã o 

Domingos; Grupo ASAS (Grupo de 
apoio a familiares de dependentes 
químicos do Bairro São Domingos); 
Corpo de Bombeiros Militar; 21º 
Batalhão de Polícia Militar; Divisão 
Municipal de Esportes; Copasa; 
Escola Técnica Tereza Almeida 
(Ettal); Escola de Cabeleireiro 
Érima Rodrigues,  Faculdade 
Governador  Ozanan  Coe lho 
(Fagoc); Faculdade Presidente 
Antônio Carlos de Ubá (Fupac); 
C e n t r o  d e  R e f e r ê n c i a  e m 
Assistência Social (CRAS/São 
Domingos); Conselho Municipal de 
Saúde;  Grupo de  Apoio  aos 
Pacientes de Câncer (Grapac) Ubá e 
Rotary Clube de Ubá.

O projeto
O Câmara nas Comunidades é um 
projeto da Câmara Municipal de 
Ubá (CMU) que visa promover a 
integração entre o Legislativo e a 
comunidade ubaense em busca de 
uma cidade melhor. As demandas da 
comunidade são revertidas em 
proposições e encaminhadas pelos 
vereadores aos setores responsáveis 
da Prefeitura resultando em uma 
gestão mais participativa e integra-
da. 

2º ‘Câmara nas Comunidades’ é 
realizado no Bairro São Domingos

Os vereadores da Câmara da Melhor 
Idade (CMI) seguem recebendo com 
entusiasmo orientações e pensando 
em uma cidade que lhes ofereça mais 
qualidade de vida. O grupo se reuniu 
no plenário da Câmara Municipal de 
Ubá no dia 11 de maio e orientados 
pelos servidores da CMU, Jardel 
Peron Waquim e Norma Nascimento, 
estudaram o Estatuto do Idoso e 
apresentaram diversas indicações.
O presidente da CMI, Affonso de 
Paula Baptista, solicitou respostas da 
Secretaria Municipal de Saúde sobre 

atendimento ao idoso e a previsão da 
normalização na distribuição de 
m e d i c a m e n t o s  n a  F a r m á c i a 
Municipal.
Já a vice-presidente da CMI, Zuleica 
Evangelista Andrade, pediu que 
sejam tomadas medidas de sinaliza-
ção adequadas para estacionamento 
de veículos de idosos no município e 
que o repasse dos adesivos de 
identificação dos carros de idosos 
seja feito com menos burocracia e 
sem custos.
Preocupado com a limpeza urbana, o 

vereador da Melhor Idade Roberto 
Garcia Alves Filho solicitou a 
colocação de duas lixeiras no trecho 
situado entre os números, 540 a 580, 
na rua Manoel Casal, Bairro Vila 
Casal, a pedido dos moradores. 
Outra solicitação dos vereadores da 
melhor idade foi de Sirene Côrrea 
Monteiro de Barros que propôs que 
sejam disponibilizados profissionais 
de ioga, natação, pilates, massagem e 
a l o n g a m e n t o  n o  C e n t r o  d e 
Convivência da Melhor Idade Rosa 
Mauad (na Praça Guido). 
Indicando a necessidade e urgência 
do Poder Público realizar incentivos 
e promover uma significativa 
melhoria na Proteção Social em Ubá, 
o integrante do projeto, vereador 
João Batista Albino, mencionou que 
o relatório mensal do Sistema Único 
de Assistência Social (SUAS)  
referente ao mês de abril de 2016 
trouxe números preocupantes para a 
cidade de Ubá. “Muitos foram os 
casos constatados de abuso e 
exploração sexual, violência contra 
crianças, adolescentes e idosos, 
conforme o relatório. Neste sentido, 
solicito que o Poder Executivo 
promova estudos, parcerias e que 
disponha de infraestrutura e de 

recursos necessários, além de 
contratar mais assistentes sociais 
para que a atual situação, que é das 
piores, possa melhorar”, destacou 
João Albino.
A vereadora Margarida Maria 
Floriano Chaves pediu melhorias na 
estrada rural do Córrego Alegre: 
“Quando chove, a estrada fica 
intransitável, devido ao excesso de 
barro”. 
E, por fim, Geraldo Gregório 
também representante da CMI, fez a 
indicação para que seja restaurado 
um muro de uma residência no bairro 
São Domingos. “O muro foi derruba-
do pela enxurrada, em seguida abriu-
se uma cratera que está atrapalhando 
o trânsito de pessoas e veículos, além 
de ser muito perigoso”, concluiu.
Para o assessor da Escola do 
Legislativo, Jardel Peron, os verea-
dores da Câmara da Melhor Idade 
estão bastante envolvidos com as 
atividades e o projeto está dando um 
ótimo resultado: “Acompanhar o 
desenvolvimento dos vereadores da 
CMI tem sido muito gratificante. É o 
olhar da experiência de vida sobre a 
cidade. E eles o fazem com muita 
generosidade, dedicação e entusias-
mo.”

.A Câmara Municipal de Ubá 
recebeu, na noite de 7 de junho, cerca 
de duzentos criadores de pássaros 
para mais uma reunião para tratar da 
situação de assuntos de interesse dos 
criadores. O evento foi coordenado 
pelo vereador Jorge Custódio 
Gervásio, após uma reunião em Belo 
Horizonte com integrantes da equipe 
da Fiscalização da Secretaria de 
E s t a d o  d e  M e i o  A m b i e n t e  e 
Desenvolvimento Sustentável 
(Semad): Daniel Sampaio Collen 
(coordenador de fiscalização),  
Vladimir Rabelo Lobato e Silva e 
André Russo Valério (gestores 
ambientais). 
 

Na reunião realizada na CMU, o 
vereador Jorge Gervásio repassou aos 
criadores as questões tratadas no 
encontro relacionadas à legalização, 
fiscalização, apreensão de animais e 
multas aplicadas pelos fiscais do 
Instituto Estadual de Florestas (IEF) e 
Ins t i tu to  Bras i l e i ro  do  Meio 
Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis (IBAMA).
“Falta principalmente informação. 
Os criadores precisam conhecer as 
n o v a s  r e g r a s  e  a d e q u a r  o s 
procedimentos. Quem está em 
situação irregular tem que devolver 
as aves para os órgãos competentes 
(em Ubá é o IEF)” disse o vereador.

Autoridades de Ubá 
participam de evento na 
sede do 21º Batalhão PM

Uma solenidade em comemoração aos 30 
anos de instalação da 4ª Região da Polícia 
Militar (RPM) foi realizada na sede do 21º 
Batalhão de Polícia Militar em Ubá, na noite 
de 17 de maio. Como já é tradição nas 
cerimônias da Corporação, a banda de 
música do Batalhão, sob a regência do 
subtenente PM Machado, emocionou a todos 
os presentes com a execução de várias 
músicas.
O evento reuniu autoridades de nossa região e 
o Legislativo Ubaense foi representado pelo 

vice-presidente da Câmara Municipal de 
Ubá, vereador Rafael Faêda de Freitas e os 
vereadores Carlos da Silva Rufato, José 
Alves Germano e Oswaldo Peixoto 
Guimarães.
Policiais militares e autoridades do 
município que se destacaram no desempenho 
de suas funções foram homenageadas pelo 
comandante da 4ª RPM, Wagner Eustáquio 
da Silva Almeida e pelo comandante do 21º 
Batalhão de Polícia Militar, Tenente-coronel 
Lúcio Mauro Campos Silva.



PRODUÇÃO LEGISLATIVA
AQUI VOCÊ ACOMPANHA AS PROPOSTAS DOS VEREADORES

Indicação 158/16
Solicitação: ao Prefeito, a construção de um muro 
de contenção na nova extensão da Rua Cândido 
Martins de Oliveira, no Bairro Santa Bernadete, a 
pedido dos moradores.
Indicação 160/16
Solicitação: ao Prefeito, a pintura de uma faixa de 
pedestres na Av. Olegário Maciel, em frente ao nº 
283, próximo ao restaurante Pimenta e Sal, no 
Bairro Triângulo, a pedido dos moradores.
Indicação 161/16
Solicitação: ao Prefeito, a construção de dois 
redutores de velocidade na Rua José Augusto 
Marcos, sendo o primeiro anterior à curva ao 
Supermercado Líder e um posterior ao mesmo, a 
pedido dos moradores.
Requerimento 106/16
Solicitação: ao Prefeito, a realização de operação 
tapa buracos em todas as ruas do Bairro São Judas 
Tadeu, a pedido dos moradores. O presente pedido 
reitera a Indicação nº 036/14 de autoria do edil 
Rafael Faeda de Freitas.
Moção de Congratulações e Aplausos 026/16
Endereçada: ao Exmo. Sr. Secretário de Obras, 
Sebastião Viana,  ao Exmo. Sr. Prefeito de Ubá, 
Edvaldo Baião Albino e ao Exmo Sr. Secretário de 
Planejamento e Desenvolvimento Econômico, 
Francisco Nascimento, pela extensão da Rua 
Cândido Martins de Oliveira, obra muito aguardada 
pelos moradores da região.
Indicação 171/16
Solicitação: ao Prefeito, a urgente construção de um 
muro de contenção na Rua Marieta Campos, após o 
nº 429, no Bairro Santa Bernadete, a pedido dos 
moradores.
Requerimento 121/16
Solicitação: à Sra. Diretora Presidente da 
UBAPREV - Instituto de Previdência dos 
Servidores Públicos do Município de Ubá, Sra. Ana 
Paula Gomes de Aguiar Vargas, convidando-a 
participar de uma reunião ordinária, previamente 
agenda com a Diretoria desta Casa de Leis, para 
discorrer sobre assuntos de interesse dos servidores 
municipais.
Requerimento 136/16
Solicitação: ao Prefeito, a limpeza geral e o 
nivelamento do calçamento e, se possível, o 
asfaltamento de todas as ruas do Bairro Paulino 
Fernandes, a pedido dos moradores. O presente 
pedido reitera, parcialmente, o Requerimento nº 
093/15 de mesma autoria.
Requerimento 137/16
Solicitação: ao Prefeito, o calçamento, a instalação 
de rede de captação de esgoto e águas pluviais nas 
ruas do Bairro São Matheus, que ainda não 
possuem essas benfeitorias. Sugere-se que para 
amenizar a situação do referido bairro, seja 
realizado o cascalhamento até possibilidade de 
calçar suas ruas. O presente pedido reitera, 
parcialmente, a Indicação nº 099/15 de mesma 
autoria.
Requerimento 138/16
Solicitação: ao Prefeito, a instalação de meios fios e 
o calçamento da Rua Reginaldo Francisco Coelho, 
Bairro Jardim Elida, a pedido de seus moradores. O 
presente pedido rei tera,  parcialmente,  o 
Requerimento nº 021/16 de mesma autoria.
Indicação 200/16
Solicitação: ao Prefeito, o tapamento de um buraco 
em frente ao nº 283 da Rua Mauri Martins de 
Oliveira, no Bairro Santa Bernadete, a pedido dos 
moradores.
Indicação 201/16
Solicitação: ao Prefeito, o calçamento e a instalação 
da rede de esgoto na Rua Joaquim José da Silva, 
após o Núcleo do Câncer, a pedido dos moradores. 
Enquanto o calçamento não seja possível de ser 
real izado,  que pelo menos possibi l i te  o 
cascalhamento do logradouro.
Indicação 208/16
Solicitação: ao Prefeito, sugerindo-lhe que realize 
estudos para viabilizar um local apropriado para o 
comércio de artesanato no município de Ubá.
Indicação 209/16
Solicitação: ao Prefeito, a substituição das 
lâmpadas queimadas na Feira Livre Municipal, a 
pedido dos comerciantes e clientes.
Indicação 214/16
Solicitação: ao Prefeito, a instalação de postes de 
iluminação pública e rede elétrica na Rua Projetada 
(Rosa Candian), no Bairro Meu Sonho, a pedido 
dos moradores.
Moção de Congratulações e Aplausos 033/16
Endereçada: ao evento em comemoração aos 30 
anos da 4ª Região da Policia Militar, ocorrido no 
último dia 18 de maio.

Requerimento 131/16
Solicitação: ao Prefeito, o calçamento de todas as 
ruas da Vila Moreto, localizada na Rodovia Ubá-
Visconde do Rio Branco, a pedido de seus 
moradores .  O presente  pedido rei tera  o 
Requerimento nº 082/16 de mesma autoria.
Requerimento 132/16
Solicitação: ao Prefeito, a limpeza geral e capina 

das margens da Rua Elias Antônio Laud, que liga os 
Bairros da luz ao Ponte Preta, a pedido dos 
moradores .  O presente  pedido rei tera  o 
Requerimento nº 053/16 de mesma autoria.
Requerimento 133/16
Solicitação: ao Prefeito, a capina e limpeza geral 
das margens da Rua Jurandir Peron, iniciando no 
Bairro Agroceres até o Trevo da COPASA, a pedido 
dos moradores. O presente pedido reitera a 
Indicação nº 119/16 de mesma autoria.
Requerimento 134/16
Solicitação: ao Prefeito, o asfaltamento da Rua 
Tereza Casagrande, Bairro Concórdia, a pedido dos 
moradores .  O presente  pedido rei tera  o 
Requerimento nº 083/16 de mesma autoria.
Requerimento 135/16
Solicitação: ao Prefeito, a construção de um quebra 
mola na Av. Paulino Fernandes, Bairro Paulino 
Fernandes, em frente ao Studio Claudiney Digital, 
no nº 34, a pedido dos moradores. O presente 
pedido reitera a Indicação nº 247/15 de mesma 
autoria.
Requerimento 152/16
Solicitação: ao Prefeito, o recapeamento asfáltico 
da Av. José Resende Brando, no Bairro Bom Pastor, 
a pedido dos moradores. O presente pedido reitera a 
Indicação nº 169/14 de mesma autoria.

Indicação 159/16
Solicitação: ao Prefeito, a pedido de moradores, 
medidas que melhorem o trânsito no Bairro São 
Sebastião.
Requerimento 105/16
Solicitação: à agência de Ubá da Caixa Econômica 
Federal (Caixa), tendo em vista o requerimento 
enviado por este vereador a esta Instituição e à 
Prefeitura Municipal de Ubá, em 28 de março pp, 
relacionado às obras das casas do Programa Minha 
Casa Minha Vida realizadas nas proximidades do 
Córrego dos Mendes, nesta cidade.
Requerimento 122/16
Solicitação: da Mesa Diretora desta Casa 
esclarecimentos sobre informações contidas no 
Balancete de 2015 apresentado pela CMU. 
Moção de Congratulações e Aplausos 031/16
E n d e r e ç a d a :  a o  J u i z  F e d e r a l  S É R G I O 
FERNANDO MORO, da 13ª Vara Criminal 
Federal de Curitiba, e à sua equipe e aos delegados e 
agentes da Polícia Federal, que atuam na Operação 
Lava – Jato.

Representação 029/16
Solicitação: ao Ministério Público da Comarca de 
Ubá, a presença de um ilustre Promotor Público 
competente para assuntos relacionados à defesa do 
patrimônio público, políticas públicas e mobilidade 
urbana, em reunião ordinária a ser agendada junto à 
Diretoria desta Casa.
Moção de Congratulações e Aplausos 027/16
Endereçada: ao Prefeito Municipal, Sr. Edvaldo 
Baião Albino, pelo bom andamento diante da 
construção da Creche do Bairro Meu Sonho.
Representação 031/16
Solicitação: ao Exmo. Sr. Deputado Estadual, 
Dirceu dos Santos Ribeiro, para que interceda junto 
com o Secretário de Estado de Meio Ambiente, para 
o agendamento de uma reunião com o advogado Dr. 
Narciso Michelli e o Edil infra-assinado, Jorge 
Custodio Gervasio, gentilmente o mais breve 
possível, para discorrer sobre a apreensão de 
pássaros (com anilha) em Ubá e região.
Requerimento 143/16
Solicitação: ao Ministério Público, a presença de 
um Promotor em uma reunião ordinária a ser 
agendada com a Diretoria desta Casa, para tratar de 
questões de suma importância na cidade de Ubá: 
Viação Ubá, Conjunto Habitacional Cidade 
Carinho, COPASA e dentre outros.
Indicação 196/16 
Solicitação: ao Prefeito, ao Exmo. Sr. Secretário 
Municipal de Saúde, Thiago de Castro, solicitando-
lhes a presença dos Agentes Municipais de Saúde 
em todos os bairros e comunidade de Ubá, para a 
vacinação contra a gripe, especialmente em idosos.

Indicação 187/16 
Solicitação: ao Prefeito, a construção de um redutor 
de velocidade e pintura de uma faixa de pedestres 
na Rua Conselheiro Augusto César, Bairro 
Copacabana, em frente ao Colégio Objetivo e a 
Fábrica de Gaiolas, a pedido dos moradores e pais 
de alunos.
Requerimento 129/16
Solicitação: ao Prefeito, a construção de uma 
passarela com corrimão para pedestres nas laterais 
da ponte da Rua Nossa Senhora Aparecida, que liga 
os Bairros Industrial ao Inês Groppo, a pedido dos 
moradores .  O presente  pedido rei tera  o 
Requerimento nº 238/15 de mesma autoria.
Requerimento 130/16
Solicitação: ao Prefeito, a instalação de uma 
cobertura e bancos em frente à Capela do Velório 
Municipal (parte baixa), para proporcionar maior 
conforto aos usuários, principalmente em dias de 
chuva e calor fortes. O presente pedido reitera o 

Requerimento nº 060/16 de mesma autoria.

Moção de Pesar 025/16
Em razão: do falecimento do Sr. Edson Texeira de 
Siqueira (Sr. Didi), ocorrido recentemente.
Indicação 168/16
Solicitação: ao Prefeito, a urgente realização de 
operação de limpeza geral e capina junto à Rua 
Maria da Glória de Araújo, no Bairro Altair Rocha, 
que se encontram em péssimo estado de 
conservação, em decorrência de excessivo matagal.
Indicação 199/16 
Solicitação: ao Prefeito, a poda ou corte de uma 
árvore localizada em frente ao nº 56 da Rua Virgilio 
Maia Neves, Bairro da Luz, a pedidos dos 
moradores.
Moção de Congratulações e Aplausos 034/16 
Endereçada: ao Patronato São José, pelo transcurso 
de seus 50 anos de fundação e funcionamento na 
cidade de Ubá.

Indicação 154/16
Solicitação: ao Prefeito, sugerindo-lhe a 
possibilidade de realização de estudos que visem à 
instalação de uma cobertura na Passarela Santinho 
Barreto, a pedido dos moradores e visitantes da 
cidade.
Indicação 155/16
Solicitação: ao Prefeito, sugerindo-lhe a 
possibilidade de realização de estudos que visem à 
construção de um palco tipo concha na Praça Guido 
Marliere, a pedido dos munícipes.
Indicação 164/16
Solicitação: ao Prefeito, a reforma da ponte 
localizada entre o Aeroporto e o antigo Armazém 
Peixoto, bem como a instalação de uma placa que 
informe o perigo em transitar sobre a mesma, a 
pedido dos moradores.
Indicação 167/16
Solicitação: ao Prefeito, para que providencie 
equipamentos de segurança (capas de chuva, álcool 
gel, botas, luvas e etc.) aos funcionários do 
Cemitério Municipal e das Redes de Esgoto.
Requerimento 110/16
Solicitação: ao Prefeito, o asfaltamento da parte 
alta da Rua José Costa Marques, no Bairro Ponte 
Preta, a pedido dos moradores. O presente pedido 
reitera a Indicação nº 204/14 de autoria do edil José 
Alves Germano.
Moção de Congratulações e Aplausos 029/16
Endereçada: ao Sr. João Altamiro Gonçalves, por 
seus relevantes destaques junto a Igreja de Jesus 
Cristo dos Santos dos Últimos Dias.
Indicação 173/16
Solicitação: ao Prefeito, a realização de estudos que 
permitam a criação da Guarda Municipal na cidade 
de Ubá, a pedido dos munícipes.
Indicação 174/16
Solicitação: ao Prefeito, a realização de estudos que 
visem a implantação de um academia de ao ar livre 
na Praça localizada ao lado da Rua Conselheiro 
Augusto César, atrás do antigo EMUHBES, a 
pedido dos moradores.
Indicação 175/16
Solicitação: ao Prefeito, a reestruturação da Rua 
Nossa Senhora Aparecida, Bairro São Domingos, 
bem como a construção de um muro de contenção, a 
pedido dos moradores.
Indicação 176/16
Solicitação: ao Prefeito, o urgente reabastecimento 
de medicamentos na Farmácia Popular e em todos 
os Postos de Saúde de Ubá, bem como a extensão 
do horário de atendimento, a pedido dos munícipes.
Indicação 177/16
Solicitação: ao Prefeito, determine o retorno dos 
Agentes de Saúde às suas funções e atribuições de 
origem, bem como sugere a contratação temporária 
ou concurso público para provimento de agentes de 
combate a endemias na cidade de Ubá.
Requerimento 117/16
Solicitação: ao Prefeito, bem como ao Exmo. Sr. 
Secretár io de Saúde,  Cláudio Ponciano, 
informações com os motivos que justifiquem o 
Posto de Saúde da Comunidade de Ubeba estar 
fechado durante o período matutino, além do seu 
atual estado de funcionamento.
Indicação 183/16
Solicitação: ao Prefeito, a capina próxima a quadra 
do bairro Olaria, a pedido dos moradores.
Requerimento 127/16
Solicitação: ao Prefeito, o urgente reabastecimento 
de medicamentos, a extensão do horário de 
atendimento, a instalação de painel de senhas, 
ventiladores e mão de obra suficiente para atender a 
demanda atual da Farmácia Municipal e de todos os 
Postos de Saúde de Ubá. O presente pedido reitera, 
parcialmente, a Indicação nº 176/16 de mesma 
autoria.
Requerimento 128/16
Solicitação: ao Prefeito, bem como ao Exmo. Sr. 
Secretário de Saúde, Thiago de Castro, solicitando-
lhes informações referentes à saúde no município 
de Ubá.
Representação 034/16
Solicitação: ao Sr. Diretor da Concessionária 
Viação Ubá, Ricardo Torres Santana, que seja 

acrescentado ao itinerário do micro-ônibus o acesso 
até o final da rua José Gonçalves Gomes do Bairro 
Olaria, pois possui condições de manobrar e 
retornar nesse mesmo trajeto.
Indicação 197/16
Solicitação: ao Prefeito, que determine a todas 
secretarias e órgãos municipais, o livre acesso dos 
vereadores para o pleno exercício de suas 
atividades fiscalizadoras.
Indicação 210/16
Solicitação: ao Prefeito, a recomposição dos meios-
fios na Rua Santo Expedito, Bairro São Domingos, 
a pedido dos moradores.

Indicação 156/16
Solicitação: ao Prefeito, sugerindo-lhe a 
possibilidade de realização de estudos que visem à 
concessão de uso de um terreno para a construção 
da sede do Congado Ubá. 
Indicação 157/16
Solicitação: ao Prefeito, a instalação de uma placa 
indicativa de nome na Rua Engenheiro Carlos de 
Oliveira Castro Brandão, no Bairro Santana, a 
pedido dos moradores.
Indicação 162/16
Solicitação: ao Prefeito, a notificação e multa aos 
responsáveis pelo depósito de entulhos em um 
terreno que se situa em frente ao Fórum 
Desembargador Câncio Prazeres.
Indicação 163/16
Solicitação: ao Prefeito, o patrolamento da Rua 
Projetada, ao lado da Rua Eliza Amaral Peron, no 
Bairro Agroceres, a pedido dos moradores.
Requerimento 108/16
Solicitação: ao Prefeito, o patrolamento e reforma 
das manilhas defeituosas da estrada “sete voltas”, 
que liga o Distrito de Ubari a Divinésia, a pedido 
dos moradores. O presente pedido reitera a 
Indicação nº 004/16 de mesma autoria.
Indicação 169/16
Solicitação: ao Prefeito, para que determine ao 
Setor de Fiscalização a vistoria da obra de 
construção de tampões realizada no cruzamento 
entre as Ruas José Rezende Brando e Lions, no 
Bairro Bom Pastor, a pedido dos moradores.
Indicação 172/16
Solicitação: ao Prefeito, a construção de um redutor 
de velocidade na Rua Luciano Groppo, próximo ao 
nº 83, no Bairro Inês Groppo.
Requerimento 111/16
Solicitação: ao Prefeito, a urgente construção de um 
redutor de velocidade na Rua Cel. Bernardino 
Carneiro, próximo ao portão da Escola Professor 
Francisco Arthidoro da Costa, conhecida como 
“Raulzinho”, reiterando o Requerimento nº 209/15 
de mesma autoria.
Requerimento 112/16
Solicitação: ao Prefeito, a urgente realização de 
operação tapa buracos nas Ruas José Flores da 
Silva, Dário Vieira, Professor Arthidoro Costa, 
Professor Manoel Arthitoro Castro, no Bairro São 
Judas Tadeu, a pedido dos moradores.
Requerimento 113/16
Solicitação: ao Prefeito, a limpeza e capina do 
acesso à mina d'água em frente ao nº 16 da Rua José 
Campomizzi Filho, no Bairro Altair Rocha, a 
pedido dos moradores. O presente pedido reitera a 
Indicação nº 147/16 de mesma autoria.
Requerimento 114/16
Solicitação: ao Prefeito, a capina e limpeza geral da 
Rua Professor Francisco Arthidoro da Costa, Bairro 
Altair Rocha, a pedido dos moradores. O presente 
pedido reitera a Indicação nº 071/16 de mesma 
autoria.
Requerimento 118/16
Solicitação: ao Prefeito, bem como ao Setor de 
Vigilância Sanitária Municipal, solicitando 
limpezas nas calhas do telhado e dos banheiros da 
Feira Livre de Ubá, a pedido dos feirantes. O 
presente pedido reitera, parcialmente, a Indicação 
Nº 182/15 de mesma autoria.
Requerimento 119/16
Solicitação: ao Prefeito, a reforma geral da quadra 
poliesportiva no Distrito de Ubari, a pedido dos 
moradores. O presente pedido reitera a Indicação 
Nº 277/15 de mesma autoria.
Requerimento 120/16
Solicitação: ao Prefeito, o conserto das manilhas 
que afundaram na Vila Vicente, localizada próxima 
ao nº 799 da Rua Lions, no Bairro Bom Pastor, a 
pedido dos moradores. O presente pedido reitera a 
Indicação Nº 283/15 de mesma autoria.
Indicação 181/16 
Solicitação: ao Prefeito, estudos que viabilizem a 
construção de uma área de lazer com brinquedos no 
Bairro Sobradinho, especificamente no final da 
Rua Oswaldo dos Santos, a pedido dos moradores.
Indicação 182/16 
Solicitação: ao Prefeito, estudos que viabilizem a 
construção de capela mortuária no Distrito de 
Diamante, preferencialmente próxima a Igreja 
Matriz, a pedido dos moradores.
Indicação 188/16 
Solicitação: ao Prefeito, a realização de operação 
tapa buracos na Rua Antônio Carlos Caiaffa, no 
Bairro Primavera, a pedido dos moradores.
Requerimento 124/16

Solicitação: ao Prefeito, que após o termino do 
calçamento da Rua Cristalina, do Bairro Cristal, a 
equipe do Setor de Obras seja encaminhada para o 
Bairro São Matheus e realize o calçamento de todas 
suas ruas, conforme prometido aos moradores. O 
presente pedido rei tera,  parcialmente,  o 
Requerimento nº 095/13 do edil José Alves 
Germano e ao Requerimento nº 274/15 de mesma 
autoria.
Requerimento 125/16
Solicitação: ao Prefeito, o envio das cópias das 
análises laboratoriais, com os pareceres técnicos, do 
sistema de abastecimento de água do Distrito de 
Diamante. Solicita-se, também, informações sobre 
o andamento das obras de instalação do reservatório 
de água naquela localidade, reiterando o 
Requerimento nº 069/15 de mesma autoria.
Requerimento 126/16
Solicitação: ao Prefeito e ao Comandante do 21° 
BPMMG, Ten. Cel. PM Lúcio Mauro Campos 
Silva, solicitando-lhes estudos que viabilizem a 
construção de uma guarnição militar para atuar no 
Distrito de Diamante de Ubá. O presente pedido 
reitera o Requerimento nº 301/14 de mesma autoria.
Indicação 192/16 
Solicitação: ao Prefeito, estudos que viabilizem a 
completa revitalização da Praça São Francisco, no 
Distrito de Ubari, bem como a instalação de 
academia ao ar livre e ampliação dos brinquedos 
infantis.
Indicação 193/16
Solicitação: ao Prefeito, a limpeza geral e capina no 
pequeno trecho entre as Ruas Dr. Adjalme Martins 
Carneiro e Major Siqueira, no Bairro Boa Vista, 
próximo ao nº 240, a pedido dos moradores.
Indicação 194/16 
Solicitação: ao Prefeito, que sejam realizados 
estudos que viabilizem a instalação de uma 
academia ao ar livre no Bairro Boa Vista, 
especificamente em um terreno de propriedade da 
Prefeitura que se encontra próximo ao encontro 
entre as Ruas Adjalme Martins Carneiro e Major 
Siqueira, adjacente à residência de nº 240, a pedido 
dos moradores.
Indicação 195/16 
Solicitação: ao Prefeito, a construção de muro em 
gabião no final da Rua Professora Leocádia 
Godinho e Siqueira, no Bairro Inês Groppo, a 
pedido dos moradores.
Requerimento 146/16
Solicitação: ao Prefeito, a construção de 04 
redutores de velocidade no Distrito de Ubari, 
especificamente com 02 nas vias paralelas à Igreja 
Católica, 01 próximo ao Posto de Saúde e, por fim, 
01 nas adjacências do posto de combustíveis. O 
presente pedido reitera a Indicação nº 248/15 de 
mesma autoria.
Requerimento 147/16
Solicitação: ao Comandante do 21° BPMMG, Ten. 
Cel. Lúcio Mauro Campos Silva, bem como ao Sr. 
Delegado Regional de Segurança Pública, 
Fernando Dias da Silva, convidando-os a 
comparecerem a esta Casa de Leis em uma reunião 
ordinária, com o objetivo de trazerem informações 
com relação a atual situação da segurança pública 
em Ubá. 
Requerimento 148/16
Solicitação: ao Prefeito, o calçamento da Rua José 
Lourenço Sperandio, no Bairro Mangueira Rural, a 
pedido dos moradores. O presente pedido reitera, 
parcialmente, a Indicação nº 137/15 de autoria do 
Vereador Oswaldo Peixoto Guimarães.
Representação 035/16
Solicitação: ao Comandante do 21° BPMMG, Ten. 
Cel. Lúcio Mauro Campos Silva, solicitando-lhe o 
patrulhamento policial, através de viaturas, no 
Distrito de Ubari, principalmente nos fins de 
semana, a pedido dos moradores.
Representação 036/16
Solicitação: ao Sr. Gerente da Concessionária 
COPASA Ubá, Leandro Borges, solicitando-lhe a 
extensão do encanamento da rede de água na Av. 
Governador Bias Fortes, no Bairro Eldorado, entre 
os nº 55 ao 65, em aproximadamente 90 metros, a 
pedido dos moradores.
Representação 037/16
Solicitação: ao Sr. Gerente da Concessionária 
COPASA Ubá, Leandro Borges, solicitando-lhe 
para que seja verificada a qualidade da água dos 
morado re s  no  Ba i r ro  San t a  Be rnade t e , 
especialmente na região próxima à Paróquia Santa 
Bernadete.
Indicação 207/16 
Solicitação: ao Prefeito, a poda de todas as árvores 
da Rua Maria Caneschi Bigonha, no Bairro 
Louriçal, a pedido dos moradores.
Indicação 211/16
Solicitação: ao Prefeito, bem como ao Setor de 
Fiscalização Municipal, solicitando-lhes que seja 
verificada a denúncia de moradores da Rua Arcílio 
Moura Esteves, Bairro Cristo Redentor, sobre o som 
emitido em excesso de um bar.
Requerimento 153/16
Solicitação: sugerindo-lhe estudos que viabilizem a 
utilização de um imóvel, que pertence ao Município 
de Ubá, como capela mortuária no Distrito de 
Diamante, a pedido dos moradores. O presente 
pedido reitera, parcialmente, a Indicação nº 182/16 

de mesma autoria.
Requerimento 154/16
Solicitação: explicações sobre a instalação de uma 
cabine próxima ao portão de embarque e 
desembarque do Terminal Rodoviário de Ubá.
Requerimento 156/16
Solicitação: ao Prefeito e ao sócio proprietário da 
empresa  Viação  Ubá ,  R ica rdo  San tana , 
convidando-os a participares de uma reunião 
ordinária nesta Casa de Leis, com o objetivo de 
debaterem assuntos pertinentes à referida empresa, 
bem como ao Poder Executivo Municipal.

Moção de Pesar 030/16
Em razão do falecimento: do estimado Sr. 
Comendador Hézio Geraldo de Andrade Júnior, o 
popular “Hezinho Pão Moiado”, ocorrido 
recentemente.
Indicação 191/16
Solicitação: ao Prefeito, o urgente conserto do 
escadão que liga a Travessa Antônio Silvério à Rua 
Cristiano da Motta Júnior, no Bairro Louriçal, bem 
como resolva o problema de afundamento do piso 
na Travessa Antônio Silveira.

 
Indicação 165/16
Solicitação: ao Prefeito, para desenvolver o projeto 
“Sustentabilidade nos bairros de Ubá” em que o 
governo municipal, incentive a participação cidadã 
para que os moradores dos bairros possam 
contribuir em transformar a cidade de forma 
sustentável e participativa.
Indicação 166/16
Solicitação: ao Prefeito, para criar um programa de 
fortalecimento comunitário que tem como público-
alvo, adolescentes em situação de vulnerabilidade 
social, com objetivo de capacitar profissionalmente 
os jovens, com ações ativas para a proteção do meio 
ambiente, incentivando o protagonismo juvenil e 
fomentando o desenvolvimento social e econômico 
dos participantes.
Requerimento 109/16
Solicitação: à Mesa Diretora, em conformidade 
com a Resolução n°01/2009, o apoio institucional 
da Câmara Municipal de Ubá ao evento “Filosofia 
da Biologia”, que acontecerá entre os dias 31 de 
maio e 1 de junho, no Plenário desta Casa, 
ministrado pelos professores Luciano Caldas 
Camerino e Claudete Imaculada de Sousa Gomes.
Indicação 170/16
Solicitação: ao Prefeito e Secretaria Municipal de 
Ambiente e Mobilidade Urbana, para elaborar e 
implementar um Plano Municipal de Arborização 
Urbana, com a finalidade de proporcionar um 
equilíbrio ambiental entre as áreas construídas e o 
ambiente natural alterado, termos mais áreas verdes 
e assim desenvolvermos as várias funções 
importantes da arborização urbana, tais como: 
higiênica, paisagística, estética, plástica, de 
valorizar a qualidade de vida local, propiciar 
sombra, purificar o ar, atrair aves, diminuir a 
poluição sonora, constituir fator estético e 
paisagístico, diminuir o impacto das chuvas, 
contribuir para o balanço hídrico, valorização 
econômica das propriedades ao entorno, enfim, a 
arborização urbana é essencial a qualquer 
p l a n e j a m e n t o  u r b a n o  e  t e m  f u n ç õ e s 
importantíssimas que proporcionam a melhoria da 
qualidade de vida da população com uma cidade 
mais verde e mais sustentável.
Moção de Congratulações e Aplausos 028/16
Endereçada: ao jovem Rodrigo Pereira Soares, que 
irá carregar a Tocha Olímpica, no trajeto que 
passará no próximo dia 16 de maio na cidade de 
Leopoldina/MG.
Indicação 178/16
Solicitação: ao Prefeito, o plantio de mudas de 
árvores (floresta urbana), na parte alta do bairro Dr. 
José Cavaliere, onde estão localizadas as casas 
populares, a pedido dos moradores.
Indicação 189/16
Solicitação: ao Prefeito, encaminhar à Secretaria 
Municipal do Ambiente e Mobilidade Urbana, a 
junção de esforços, junto com o CODEMA e demais 
órgãos ambientais da cidade, para encaminhar à 
Câmara Municipal, projeto de Lei para criar um 
SMUC - Sistema Municipal de Unidades de 
Conservação, que busque proteger a fauna, a flora, a 
recuperação ambiental e a conservação e 
preservação de nossos recursos hídricos, 
principalmente os mananciais de abastecimento de 
água para a população da cidade, promovendo a 
melhoria da qualidade ambiental da bacia e 
promovendo o desenvolvimento econômico de 
forma ambientalmente sustentável.
Indicação 190/16
Solicitação: ao Prefeito, para que, através da 
Secretaria Municipal de Saúde e Divisão de 
Esportes da Secretaria Municipal de Educação, 
implemente e desenvolva o Projeto “Caminhar com 
Saúde”.
Requerimento 139/16
Sol ic i tação:  à  Exma.  Sra .  Secretár ia  de 
Desenvolvimento Social, Eulália Guilhermino 
Valente, solicitando-lhe  o apoio e presença dos 

conselheiros do Conselho do Idoso para 
capacitação no curso “Dia Internacional de 
Combate a Violência Contra a Pessoa Idosa”, no dia 
16/06/2016, no horário de 8:00h às 12:00h, que será 
realizado na Universidade Aberta Integrada de 
Minas Gerais – UAITECs.
Requerimento 140/16
Solicitação: ao Prefeito, encaminhar à Secretaria 
Municipal do Ambiente e Mobilidade Urbana e 
Secretaria Municipal de Planejamento, para 
elaboração e envio d projeto de Lei à Câmara 
Municipal, do Plano Municipal de Mobilidade 
Urbana, obrigatório para cidades acima de 20.000 
mil habitantes, conforme lei federal 12.587/12. O 
presente pedido reitera a Indicação nº 141/14 de 
mesma autoria.
Requerimento 141/16
Solicitação: ao Prefeito e Secretaria Municipal do 
Ambiente e Mobilidade Urbana, para implementar 
e desenvolver um projeto de Viveiro Educador, em 
parceria com o IEF, com cultivo de plantas nativas, 
frutíferas, ornamentais, hortaliças e medicinais, 
para recuperação de Mata Ciliar, (re)vegetação de 
topo de morro, recuperação de áreas degradadas, 
arborização urbana, com resultados positivos para 
toda a sociedade, com economia para os cofres 
públicos na compra de mudas, o incentivo à 
educação ambiental, a recuperação ambiental da 
bacia hidrográfica do rio Ubá, com o conseqüente 
aumento da produção de água nas nascentes que 
abastecem nossos mananciais e melhoria da 
qualidade ambiental para todos! O presente pedido 
reitera a Indicação nº 149/15 de mesma autoria.
Requerimento 142/16
Solicitação: ao Prefeito e Secretaria Municipal do 
Ambiente e Mobilidade Urbana, para construir, 
implementar e desenvolver o programa Agenda 21 
local, como um importante instrumento de 
planejamento de políticas públicas de forma 
transdisciplinar, que envolve tanto a sociedade civil 
e o governo em um processo amplo e participativo 
de consulta sobre os problemas ambientais, sociais 
e econômicos locais e o debate sobre soluções para 
esses problemas através da identificação e 
implementação de ações concretas que visem o 
desenvolvimento sustentável local. O presente 
pedido reitera a Indicação nº 138/15 de mesma 
autoria.
Indicação 198/16
Solicitação: ao Prefeito, o deslocamento dos postes 
de iluminação pública na Rodovia Ubá/Divinésia, 
especificamente com inicio na Rua Pio XII, no 
Bairro José Cavaliere (Tanquinho), a pedido dos 
moradores.
Requerimento 101/16
Solicitação: ao Prefeito, a reforma da Ponte 
localizada entre o Bairro Laranjal e a Comunidade 
Santo Anastácio, a pedido dos moradores. O 
presente pedido reitera, parcialmente, a Indicação 
nº 100/13 do edil Célio Botaro.
Indicação 212/16
Solicitação: ao Prefeito, para encaminhar à 
Secretaria Municipal do Ambiente e Mobilidade 
Urbana e Secretaria Municipal de Saúde, realizar a 
identificação, o mapeamento e medição da 
qualidade das águas das nascentes urbanas (minas) 
no município, como uma forma de planejar melhor 
atendimento à população e minimizar um provável 
desabastecimento que possa ocorrer no período da 
estiagem próximo, assim como ocorreu nos anos 
anteriores. Nesse sentido, ocorreu por parte da 
população, o resgate e utilização de várias nascentes 
urbanas, sem ter havido a preocupação do poder 
público com a qualidade da água destas nascentes. 
Portanto, é necessária a identificação, mapeamento, 
recuperação, proteção e medição da qualidade da 
água destas nascentes e, necessariamente, passar as 
informações à população.
Indicação 213/16
Solicitação: ao Prefeito, a limpeza geral no córrego 
localizado na Comunidade do Tanquinho, devido ao 
excesso de mau cheiro, a pedido dos moradores.
Requerimento 155/16
Solicitação: ao Prefeito para encaminhar à Câmara 
Municipal, projeto de lei para criar o CONSELHO 
MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E 
DEFESA SOCIAL (ante projeto anexo), com 
objetivo de uma maior integração dos órgãos 
públicos e da sociedade, para melhoria da política 
de segurança pública no município de Ubá com 
maior participação popular e comunitária.

 
Requerimento 107/16
Solicitação: ao Exmo. Sr. Secretario Municipal de 
Cultura, Paulo Lanna, solicitando a participação 
dos membros do futuro Conselho Municipal de 
Cultura, na capacitação para Conselheiros 
Municipais de Cultura e Patrimônio realizado pela 
Secretaria de Estado e Ministério da Cultura. 
Projeto de Lei 103/16
Assunto: “Institui a Prevenção da Saúde Bucal nas 
Escolas Municipais de Ubá.”
Requerimento 115/16
Solicitação: à Mesa Diretora, o agendamento de 
uma Sessão Solene em comemoração ao centenário 
de fundação da Liga Operária beneficente de Ubá.
Requerimento 116/16

Solicitação: ao Prefeito, bem como à Exma. Sra. 
Secretária de Desenvolvimento Social, Eulália 
Guilhermino Valente, solicitando-lhes informações 
a respeito das oficinas ofertadas no CRAS (Centro 
de Referência de Assistência Social).
Indicação 179/16
Solicitação: ao Prefeito, estudos que permitam a 
implantação de um Banco de Leite Humano em 
Ubá.  
Representação 032/16
Solicitação: à organização da sociedade civil de 
interesse público, Agenda Pública, solicitando 
parceria com o município de Ubá.
Representação 033/16
Solicitação: aos CRAS, CREAS, Centro POP, Casa 
da Juventude, Casa da Criança, Casa Cidadã, Ação 
Carinho, Banco de Alimentos e Secretaria de 
Desenvolvimento Social, informando a abertura de 
inscrição para o curso gratuito sobre: O trabalho do 
assistente social no âmbito do Sistema Único de 
Assistência Social (Suas).
Requerimento 144/16
Solicitação: ao Prefeito, a prestação de contas 
referente ao dinheiro arrecadado pela Prefeitura 
Municipal de Ubá, referente o leilão de 8 imóveis 
públicos.
Requerimento 145/16
Solicitação: ao Prefeito, a prestação de contas sobre 
o Oficio Circular nº 229/GP/2015 referente ao 
Convênio nº 806223, cujo objeto é “ a reforma da 
Praça Agenor Barbosa” com o crédito de R$ 
121.875,00 (centro e vinte e um mil, oitocentos e 
setenta e cinco reais).
Projeto de Lei 052/16
Institui: o Programa "Incubadora de Empresas e 
Cooperativas" no Município de Ubá e dá outras 
providências.
Representação 038/16
Solicitação: às entidades culturais da cidade 
informando e incentivando a participação no edital 
do Fundo Estadual de Cultura.
Representação 039/16
Solicitação: a Deputada Federal, Dâmina Pereira 
(PSL-MG), solicitando-lhe interceder pela cidade 
de Ubá na captação de recursos e projetos do 
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e 
Comércio Exterior e da Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, 
para a instalação de um Distrito Industrial no 
município de Ubá.
Representação 040/16
Solicitação: a Deputada Federal, Dâmina Pereira 
(PSL-MG), solicitando-lhe apoio e empenho para o 
município de Ubá conquistar o Plano Juventude 
Viva e o Programa Estação Juventude do Governo 
Federal.
Moção de Congratulações e Aplausos 032/16
Endereçada: a Associação Capoeira Esportiva 
Negro Escravo de Ubá, pelo transcurso do evento 
realizado no ultimo dia 30 de Abril de 2016 no 
Calçadão Deputado Ibraim Jacob.
Representação 041/16
Solicitação: às entidades sociais, educacionais, 
culturais, igrejas e demais movimentos, no sentido 
de mobilizar e solicitar a participação na campanha 
nacional contra a corrupção.

Requerimento 123/16
Sugerir: à Mesa Diretora para que seja estudada a 
viabilidade de devolução do montante de recursos 
não utilizados da Câmara Municipal para a 
Prefeitura, mensalmente ou trimestralmente até o 
fim do exercício financeiro do ano de 2016, no 
intuito de ser direcionado para o pagamento do 
reajuste dos servidores municipais.

 
Representação 030/16
Solicitação: ao Excelentíssimo Senhor Deputado 
Estadual Iran Barbosa, presidente da Comissão 
Extraordinária das Águas e demais deputados, 
componentes desta Comissão, para realizar a 
r e u n i ã o  o r d i n á r i a  d a  C o m i s s ã o  o u , 
preferencialmente, realizar audiência pública, na 
cidade de Ubá, com apoio da Câmara de 
Vereadores, para discutir a situação dos recursos 
hídricos na cidade, o desabastecimento da 
população, principalmente da população mais 
carente, a situação da prestação da concessão dos 
serviços de água e esgoto no município e o 
planejamento das ações para minimizar o próximo 
período de estiagem, prevista para os próximos 
meses.

E  PROPOSIÇÕES SUGERIDAS PELOS 
VEREADORES DA CÂMARA MIRIM E 
DA CÂMARA DA MELHOR IDADE. 

VEREADOR CARLOS RUFATO

VEREADOR CÉLIO BOTARO

VEREADOR DR. VALADÃO

VEREADOR PASTOR DARCI

VEREADOR JORGE GERVÁSIO

VEREADOR JOSÉ ALVES

VEREADOR OSWALDO PEIXOTO

VEREADOR RAFAEL FAÊDA 
VEREADORA ROSÂNGELA ALFENAS

VEREADOR SAMUEL GAZOLLA

VEREADOR VINICIUS SAMÔR

VEREADORES RAFAEL FAÊDA, 
ROSÂNGELA ALFENAS 

E CARLOS RUFATO

TODOS OS VEREADORES

ERRATA
A Assessoria Legislativa da CMU esclarece que 
os requerimentos de números 096/16 e 099/16, 
listados na edição nº 126 como de autoria do 
vereador Samuel Gazolla, são, de fato, de 
autoria do vereador Vinícius Samôr.


