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Vereadores homenageiam 40 anos da Apae de Ubá
Através do Requerimento
nº 202/11, de autoria da
nobre Presidente desta
Casa de Leis, Vereadora
Rosângela Maria Alfenas
de Andrade, aprovado à
unanimidade pelo Plenário
do Poder Legislativo
Ubaense, a Câmara
Municipal de Ubá
homenageou no último dia
02/03, a Associação de
Pais e Amigos dos
Excepcionais – APAE
Ubá, pelo transcurso dos
40 anos da entidade.
A APAE Ubá foi fundada
em 02 de março de 1972
por iniciativa dos senhores
Fernando da Mota e José
Champagnat Lopes Vieira,
pais de crianças especiais,
que resolveram criar uma
associação para amparálos. Atualmente a entidade
atende a mais de
quinhentas pessoas com
deficiência, amparadas no
amor e carinho
desprendidos pelos
membros da APAE Ubá.
Os Vereadores homenagearam a entidade que completeou 40 anos de sua fundação na cidade. A Presidente da Câmara, Vereadora Rosângela Alfenas, entregou
ao presidente da APAE/Ubá, Sandro Cataldo Mota, junto com o prefeito de Ubá, Vadinho Baião
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Mulheres ubaenses são homenageadas
em reunião extraordinária
Vereadores querem
Educação Cívica
para alunos da
rede pública
Câmara quer seminário
sobre Lei Maria da Penha
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No último dia 14 de março, os
Vereadores que compõem a
Câmara Municipal de Ubá se
reuniram em reunião
extraordinária para
homenagear dez mulheres,
por ocasião do transcurso do
Dia Internacional da Mulher,
comemorado no dia 8 de
março.
A sessão realiza-se em
acatamento a Lei Municipal
nº 3.445, de 14 de abril de
2005, proveniente do Projeto
de Lei, de autoria do Vereador
Maurício Valadão Reimão de
Melo (Dr. Valadão), aprovado
pelo plenário desta Casa de
Leis que “Institui no âmbito
do Município de Ubá, a
Homenagem ao Dia
Internacional da Mulher.
Foram homenageadas com o
Diploma Mulher/2012: Sra
Aparecida Felicidade de
Souza; Sra Eliane Massardi

Corrêa de Sá; Sra Marcia
Gasparoni Tonioni; Sra Maria
de Lourdes Martins Costa;
Sra Maria Lúcia Caldeira
Abrahão; Sra Neide Moreira

Michelli; Sra Neide
Venâncio; Sra Selma Pujoni
Leitão; Sra Tânia Aparecida
Oliveira da Silva; e Sra
Therezinha Rodrigues Maia.

A população prestigiou o evento em homenagem às mulheres
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Vereadores querem Educação Cívica
para alunos da rede pública
A Formação Cívica é uma das
novas áreas curriculares não
disciplinares. Ela é o "espaço
privilegiado para o
desenvolvimento da educação
para a cidadania, visando o
desenvolvimento da
consciência cívica dos alunos
como elemento fundamental
no processo de formação de
cidadãos responsáveis,
críticos, ativos e
intervenientes, com recurso,
nomeadamente, ao
intercâmbio de experiências
vividas pelos alunos e à sua

participação, individual e
coletiva, na vida da turma, da
escola e da comunidade."
(Decreto Lei n.º 6/2001, de 18
de janeiro, art.º 5.º, ponto 3,
alínea c).
Dados os objetivos essenciais
da Formação Cívica, ela não
possui um programa definido,
uma vez que o que se pretende
é o desenvolvimento da
consciência cívica dos alunos,
através dos seus percursos
individuais e da forma como
se interrelacionam na turma,
na escola e no meio. Em cada

turma, o Conselho de Turma
tem um papel extremamente
importante na identificação
dos principais problemas, na
definição de prioridades e no
estabelecimento de estratégias
de intervenção. É essencial
ainda que os professores, nas
suas aulas, dêem continuidade
ao trabalho feito na Formação
Cívica.
As atividades a utilizar devem
envolver intensamente os
alunos. Poderão ser jogos,
debates, dramatizações,
trabalhos de grupo. Eles

devem sentir esta área não
como uma nova disciplina,
mas como um espaço onde
discutem e trabalham acerca
de problemas e situações do
seu quotidiano, onde
aprendem a conhecer-se
melhor e a relacionar-se
melhor com os outros.
Pensando nos ganhos sociais
para a comunidade ubaense, o
Vereador Dalmo José Coelho
(PT) apresentou a Indicação
035/12, solicitando a
implantação da disciplina
“Educação Cívica” nas

escolas municipais.
“Com a educação cívica, os
alunos de diversas faixas
etária, aprenderiam e teriam
diversas noções de Ética, vida
política, cidadania, direitos
civis e coletivos, moral
coletiva entre outros,
enriquecendo seus
conhecimentos e fortalecendo
seus processos de crescimento
e cidadania”, justifica o autor.
A proposição foi aprovada por
unanimidade dos presentes,
durante a reunião do dia
05/03.

Câmara quer seminário sobre Lei Maria da Penha
mobilização e sensibilização
da sociedade para este tipo de
violência, bem como discutir
sobre os avanços e desafios na
efetivação da Lei,
aplicabilidade desta e de
outras políticas públicas na
cidade de Ubá.
Segundo o requerimento, o
evento vai reunir
representantes do Judiciário,
de órgãos públicos que
cuidam da Assistência e
proteção das mulheres,

Câmara Municipal de Ubá
Expediente
Mesa diretora
Biênio 2009/2010
Presidente:
Rosângela Alfenas (PSDB)

rosangelaalfenas@camarauba.mg.gov.br

1º Vice - Presidente:
Paulo César Raymundo (DEM)
paulo.pc@camarauba.mg.gov.br

1º Secretário:
Carlos da Silva Rufato (PSDB)
carlos.rufato@camarauba.mg.gov.br

2º Secretário:
Luis Alberto Gravina (PMDB)
lagravina@camarauba.mg.gov.br

Diretora Geral:
Maria Letícia M. Maciel

leticia.diretora@camarauba.mg.gov.br

Assessoria de Comunicação:
Martim A. C. Barbosa
(JP 10.040/MG)

martim.barbosa@camarauba.mg.gov.br

Telefone:
32-3539-5000 (PABX)
O Legislativo
Jornalista Responsável:
Martim A. C. Barbosa
(JP 10.040/MG)

imprensa@camarauba.mg.gov.br

Redação, Edição, Diagramação:
Martim A. C. Barbosa
(JP 10.040/MG)
imprensa@camarauba.mg.gov.br

Revisão:
Norma Sueli Pereira Nascimento
Projeto Gráfico:
Martim A. C. Barbosa
(JP 10.040/MG)

imprensa@camarauba.mg.gov.br

Fotos:
Martim A. C. Barbosa
(JP 10.040/MG)

imprensa@camarauba.mg.gov.br

E-mail:
imprensa@camarauba.mg.gov.br

Revisão:
Norma Sueli Pereira Nascimento

Site: www.camarauba.mg.gov.br

Jornalista:
Gisele Caires Fernandes

Twitter:
www.twitter.com/camara_uba
Facebook:
www.facebook.com/cmdeuba
Endereço:
Rua Santa Cruz, 301
Ubá - Minas Gerais

giselecaires@camarauba.mg.gov.br

(11.863/MG)

Impressão:
Ideale Empresa Gráfica Ltda. ME
Gráfica Impacto
CNPJ: 08.380.555/0001-18
Tiragem:
2000 exemplares/Quinzenal

representantes da saúde e da
defensoria pública do Estado,
entre outros convidados para
debater a temática e expor
suas experiências e trabalhos
realizados em defesa da
mulher.
A Legislação
A Lei 11.340/2006, conhecida
como Maria da Penha, faz
uma homenagem a
biofarmacêutica cearense
Maria da Penha Maia
Fernandes, que ficou
tetraplégica em função das
agressões sofridas pelo

marido. Após anos de luta na
justiça, o caso foi
encaminhado à Comissão
Interamericana de Direitos
Humanos da OEA
(Organização dos Estados
Americanos).
A Lei considera a violência
doméstica e familiar contra a
mulher, uma violação aos
direitos humanos. Ela prevê,
além de medidas punitivas
aos agressores, proteção à
integridade física e
assistência jurídica, social e
psicológica à vítima.

Vereador Vinícius Samôr,
autor da proposição

Faltam dois meses para o fim do prazo
para alistamento eleitoral
Quem precisa se alistar ou
transferir o título eleitoral para
votar nas eleições de 7 de
outubro deve ficar atento aos
prazos. De acordo com o
calendário do Tribunal Superior
Eleitoral, 9 de maio é o ultimo
dia para inscrição eleitoral e
transferência de município ou de
zona eleitoral. Também é o prazo
final para o eleitor com
necessidades especiais solicitar

transferência para uma seção de
fácil acesso.
Para evitar filas, que ocorrem
todos os anos, a Justiça Eleitoral
recomenda que os interessados
se dirijam aos cartórios com
antecedência. No caso das
transferências, o eleitor deve
procurar o cartório eleitoral
responsável por sua nova
residência. O eleitor que estiver
com o título cancelado ou

suspenso também deve
regularizar sua situação - caso
contrário não poderá votar, já
que seu nome não irá constar da
folha de votação de sua seção
eleitoral. Para quem deseja
apenas requerer a segunda via do
título eleitoral, sem qualquer
alteração nos dados do
documento, o prazo vai até o dia
27 de setembro (10 dias antes do
pleito).

Terrenos sujos são problema para a saúde
“Todos os dias recebemos
reclamações de moradores
sobre terrenos sujos e com
muito entulho e mato que
ajudam na proliferação de
animais nocivos à saúde. E
mesmo com a ação do fiscal da
prefeitura, os proprietários
ignoram as notificações e
continuam sem limpar os
terrenos. Grande parte dos
proprietários de lotes na cidade
são pessoas com alto poder
aquisitivo e, portanto, com
condições de arcar com as
despesas para a limpeza de
seus lotes. Infelizmente, o que
vimos foi a omissão destes
proprietários, que deixam

largados seus lotes, esperando
a valorização mobiliária”.
Foi com esta justificativa que o
Vereador Vinícius Samôr (PT)
apresentou o requerimento
045/12, aprovado por
unanimidade dos presentes
durante a reunião do dia 05/03,
onde solicita a alteração do
código de posturas do
município, visando aumentar a
punição aos proprietários de
terrenos sujos, como também
aumentar as ações de limpeza
nos terrenos públicos
municipais.
“São muitos os problemas com
terrenos baldios, os quais não

Foto: Google.com

O requerimento 047/12, de
autoria do Vereador Vinícius
Samôr de Lacerda (PT),
solicita o agendamento e a
realização do Seminário
Legislativo “Aplicabilidade
da Lei Maria da Penha na
cidade de Ubá”.
De acordo com a proposição,
aprovada por unanimidade
dos Vereadores, o seminário
irá levantar a busca pelo fim
da violência contra as
mulheres, além da

são cuidados pelos
proprietários. Na maioria dos
casos os lotes são de
propriedade particular”,
argumentou o vereador.
De acordo com o autor da
proposição, é preciso aumentar
o valor das multas aplicadas
aos proprietários que não
fazem manutenção e limpeza
de seus terrenos. “Propomos,
também, a realização de uma
campanha para trabalhar a
conscientização das pessoas
para manterem o seu terreno
limpo, não colocando em risco
a saúde das pessoas que moram
próximas”, complementou.
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Destaque

Vereadores homenageiam 40 anos
da Apae de Ubá
Através do Requerimento nº
202/11, de autoria da
Presidente desta Casa de
Leis, Vereadora Rosângela
Maria Alfenas de Andrade,
aprovado à unanimidade
pelo Plenário do Poder
Legislativo Ubaense, a
Câmara Municipal de Ubá
homenageou no último dia
02/03, a Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais –
Apae Ubá, pelo transcurso
dos 40 anos da entidade.
A Apae Ubá foi fundada em
02 de março de 1972 por
iniciativa dos senhores
Fernando da Mota e José
Champagnat Lopes Vieira,
pais de crianças especiais,
que resolveram criar uma
associação para ampará-los.
Atualmente a entidade
atende a mais de quinhentas
pessoas com deficiência,
amparadas no amor e carinho
desprendidos pelos
membros da Apae Ubá.
“No dia de hoje, registramos
uma data de 'excepcional'
valor humano e solidário. A
Apae de Ubá completa 40
anos de dedicação integral a
todas as pessoas portadoras
de necessidades especiais
que buscaram apoio e
atenção nessa instituição”,
disse Sandro Cataldo da
Mota, presidente da entidade
em Ubá.
“Com esforço e dedicação de
pais, amigos, voluntários e
com a colaboração da
comunidade, a Apae de Ubá
continua caminhando no
objetivo de cumprir a sua
missão, de promover e
articular ações de defesa dos
direitos das pessoas com
deficiência. Podemos nos
orgulhar do sucesso
alcançado nestes 40 anos de
atividades , um sonho que se
tornou realidade graças ao
empenho de dois pais de
crianças com deficiência:
Fernando da Mota e José
Champagnat Lopes Vieira”,
ressaltou Sandro Cataldo.
Representado pela
Conselheira Regional das
Apaes da Zona da Mata I,
Lúcia Helena Gesteira Couto
de Freitas, o Presidente da
Federação das Apaes do
Estado de Minas Gerais,
Dep. Fed. Eduardo Barbosa,
também parabenizou a
entidade. “Somente pela

conscientização da
sociedade é que será possível
acabar com a indiferença
social. Cabe aos Apaeanos
de Ubá, denunciar as
resistências que impedem a
aceitação dos outros em sua
individualidade. Mostrar os
frutos da inclusão de
centenas de crianças, jovens
e adultos, quando
oportunizados no acesso à
escola, à informação, aos
serviços de saúde e à vida
econômica e cultural do
município. Quatro décadas
confirmam que o trabalho
realizado pela Apae de Ubá
simboliza ética, competência
e humanismo na superação
dos preconceitos e
desigualdades que impedem
a construção de uma
sociedade mais justa e
solidária”, afirmou.
A Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais de
Ubá entregou o Troféu
“Fernando da Mota”. A
premiação é ofertada a
importantes personalidades
colaboradoras da APAE
durante estes anos.
Receberam a honraria a Sra.
Maria da Glória Mendes
Nunes (Dona Glorinha), a
Sra. Regina Coeli Gravina, a
Sra. Vera Maria do Perpétuo
Socorro de Assis Coelho e o
Dr. Atílio Geraldo Neto.
O Poder Legislativo
Ubaense ofertou uma placa
alusiva à data ao Presidente
da APAE/Ubá, Sr. Sandro
Cataldo da Mota. A entrega
foi feita pelo prefeito,
Vadinho Baião, juntamente
com a Presidente da Câmara,
Ve r e a d o r a R o s â n g e l a
Alfenas.
Em nome dos Vereadores
ubaenses, a Vereadora
Rosângela Alfenas,
parabenizou a entidade pelos
trabalhos realizados ao
longo destes 40 anos. “A par
de sua função legislativa,
cabe à Câmara Municipal de
Ubá estar atenta a todos os
fatos importantes e
acontecimentos que são
caros à nossa comunidade.
Ciente dos problemas, mas
também em prontidão para
reconhecer e aplaudir as
iniciativas e os exemplos de
cidadania que, felizmente,
são fartos em nossa cidade. E
não poderia esta Casa, sob

pena de grave injustiça, se
abster do registro com júbilo
e permeado de tons solenes,
dos 40 anos de fundação e
funcionamento da Apae de
Ubá. Essa semente do bem
plantada há quatro décadas
encontrou solo fértil nos
corações dos ubaenses,
transformando-se em
frondosa árvore que protege
e fornece doces e abundantes
frutos, visíveis em cada
sorriso de nossas crianças
especiais, das mais variadas
idades”, falou.
O Prefeito de Ubá, Vadinho

Baião, também parabenizou
a entidade e se emocionou ao
agradecer aos profissionais
da entidade pelo seu
empenho no trabalho que
visa melhorar a vida de todas
as famílias assistidas pela
instituição. “Quero
parabenizar ao presidente da
Apae/Ubá que possui esta
dura, mas bela tarefa, de
presidir esta entidade. A
história desta entidade é
muito mais importante que
qualquer fala. A emoção me
toma quando estou em
qualquer atividade que diz

respeito a esta instituição.
Que bom que, a cada ano que
passa, a Apae está melhor,
ampliando seus serviços.
Minha filha, que estuda na
Apae, tem 16 anos e ainda
não se comunica através das
palavras. Mas, acho que
posso dizer em nome de
todos os pais e mães, a todos
os funcionários, voluntários
e professores: muito
obrigado pelo que vocês
fazem pelos nossos filhos”,
finalizou.
*Veja mais fotos na página 8
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Segurança pública é tema de proposições na Câmara
O Vereador Paulo César
Raymundo (DEM) apresentou o
requerimento 039/12,
solicitando que a Mesa Diretora
da Câmara agende uma
Audiência Pública com a
presença do comandante do 21º
Batalhão de Polícia Militar,
Prefeito, Poder Judiciário,
Ministério Público, Defensoria
Pública, Delegado Regional de
Polícia, Associação de
Moradores e outros
movimentos, com o intuito de
discutir a Segurança pública no
município. A proposição pede,
ainda, que haja ampla
divulgação para que a população
possa participar e se manifestar.
“Sabe-se do grande empenho da
Polícia Militar no combate à
criminalidade em nossa cidade,
mas infelizmente, devido ao alto
índice de crimes, uma urgente
audiência deve ser realizada e
diversos pontos voltados à
segurança pública, discutidos,
visando coibir de forma mais
efetiva, esta infeliz mancha em
nossa cidade que é trazida pela
criminalidade”, diz o
requerimento, aprovado por
unanimidade dos Vereadores
durante a reunião ordinária que
aconteceu no dia 27/02.

Já o requerimento 037/12,
também de autoria do Vereador
Paulo César, solicita o envio de
correspondência ao Executivo
Municipal, reiterando o
requerimento 287/09, sugerindo
a adesão ao Projeto Olho Vivo,
financiado pelo Pronasci, do
Ministério da Justiça.O
programa prevê a instalação de
Câmeras de qualidade digital,
com rotação de 360º e alcance
de, aproximadamente, um
quilômetro, conectadas por
meio de fibra ótica com o centro
de operações da Polícia Militar.
A proposição foi aprovada por
unanimidade dos vereadores
durante a reunião ordinária do
dia 07/12.
O Programa
O Projeto Olho Vivo consiste em
um sistema de monitoramento
eletrônico de vigilância
diuturna, composto por um
conjunto de câmeras digitais
panorâmicas ligadas a uma
central, as quais, neste estudo
específico, monitoram os
logradouros públicos do
hipercentro de Belo Horizonte,
Barro Preto e Savassi.
N e s s a c e n t r a l d e
monitoramento, trabalham
profissionais civis e militares

previamente treinados para
monitorar e gravar imagens que
denunciem ameaças ou
ocorrências perturbadoras da
ordem pública.
As solicitações de ocorrências
na área monitorada chegam
também via 190, onde
funcionários civis ou militares
trabalham no setor de tele
atendimento. Ao receberem as
ligações, os funcionários
registram os dados, que são
transmitidos em forma de
ocorrência policial, para o
despachante de patrulhas do
Olho Vivo que, por sua vez,
enviará a patrulha mais próxima
para averiguar o fato. Assim, as
câmeras de vídeo
monitoramento eletrônico
permitem, através das imagens
captadas, o acompanhamento
em tempo real do desenrolar dos
fatos.
O projeto Olho Vivo foi
implementado em 13 de
dezembro de 2004, em Belo
Horizonte com projeto-piloto,
sendo sua central de
monitoramento instalada no
Centro Integrado de
Comunicações Operacionais
(CICOP/PMMG). Desde sua
implantação, o projeto tornou-se

objeto de pesquisas
monográficas por parte de
integrantes da PMMG, visando,
entre outros motivos, avaliar sua
eficácia na redução da
criminalidade no hipercentro de
Belo Horizonte.
Experiência
O p r o j e t o O l h o Vi v o ,
implantado em Belo Horizonte
pela Câmara de Dirigentes
Lojistas de Belo Horizonte
(CDL/BH), em parceria com o
governo do Estado de Minas
Gerais e a Prefeitura de Belo
Horizonte, consiste na presença
ocular da Polícia Militar do
Estado de Minas Gerais
(PMMG) em pontos estratégicos
dos locais de grande incidência
criminal na região central de
Belo Horizonte, por meio do
monitoramento por câmeras de
vídeo.
O presidente da CDL/BH,
Roberto Alfeu, o governador de
Minas Gerais, Aécio Neves, e o
Prefeito de Belo Horizonte,
Fernando Pimentel,
inauguraram a Central de
Monitoramento no dia 13 de
dezembro de 2004. Foram
instaladas 72 câmeras, que
monitoram 24 horas por dia as
regiões do Hipercentro, Barro

Preto e Savassi.
A escolha dos pontos de
instalação das câmeras foi
realizada pela PMMG, que
apontou as áreas com maior
índice de criminalidade em cada
uma das regiões escolhidas. O
monitoramento das imagens
fornecidas é coordenado pelo
Sistema Integrado de Defesa
Social (SIDS).
Levantamento da Polícia Militar
de Minas Gerais mostra que o
Olho Vivo, projeto da CDL/BH
em parceria com os governos
municipal e estadual, reduziu em
43% a criminalidade violenta
nas regiões monitoradas no
primeiro semestre de 2006 em
comparação ao mesmo período
de 2005.
Nesta base de comparação,
apresentaram quedas
significativas o número de
roubos a prédios comerciais (83,3%) e o número de assaltos a
transeuntes (-43,3%). Por outro
lado, houve um aumento na
apreensão de armas brancas
(+20,51%) e armas de fogo
(+7,84%). Já o número de presos
diminuiu (-17,46%), enquanto
que o de suspeitos abordados
teve aumento de 31,01%.

Vereador questiona o PROFORMAÇÃO

O Vereador Maurício Valadão
Reimão de Melo (PTB)
apresentou o requerimento
044/12, solicitando
esclarecimentos sobre o
projeto de fornecimento de
bolsas de estudos para cursos
de Graduação e Pós
Graduação destinadas a
servidores municipais.
Segundo o texto da
proposição, o então projeto de
Lei encaminhado à Câmara
“foi aprovado por
unanimidade dos Vereadores,
certos de estarem diante de
um ato legal e democrático”.
O Ve r e a d o r r e l a t a , n a
proposição, um episódio com
r e l a ç ã o
a o
PROFORMAÇÃO. “E,
26/12/11 a funcionária da
Secretaria Municipal de
Saúde, Márcia Mizael

Camargo Rocha, encaminhou
ofício às equipes de Estratégia
de Saúde da Família (extinto
PSF), solicitando que os
interessados se inscrevessem
até o dia 29/12/11 para se
candidatarem ao recebimento
de bolsas. No dia seguinte,
encaminhou outro ofício,
também assinado pelo
Secretário Municipal de
Saúde, Cláudio Ponciano,
cancelando o ofício do dia
anterior e pedindo a todos que
aguardassem. Em janeiro,
houve um comunicado verbal
dando um prazo de cinco dias
para a inscrição e, em
07/02/12, foi divulgada uma
lista com o nome de 63
pessoas contempladas com as
bolsas”.
Ainda de acordo com o
requerimento, aprovados pela

unanimidade dos presentes da
sessão que ocorreu no dia
05/03, este fato causou revolta
em centenas de interessados.
“(Os interessados) não
tiveram conhecimento dos
critérios usados e questionam
a falta de transparência e
democracia na seleção de
bolsistas”.
De acordo com a proposição
apresentada pelo Dr. Valadão,
alguns servidores não se
conformaram com as
explicações dadas. “A Sra
Marcia Mizael recorreu ao art.
6º, parágrafo único, da Lei
complementar 141 de
20/12/11: 'O coordenador
referido no caput será
responsável, junto ao
município de Ubá, por todas
as operações necessárias ao
PROFORMAÇÃO, inclusive

às referentes à seleção de
estudantes, concessão e
manutenção de bolsas,
elaboração de relatórios, e
prestações de informações,
etc.' Já o Secretário Ponciano
recorreu ao artigo 12 do
Decreto5258, de 22/12/11: 'A
concessão da bolsa dependerá
do deferimento do Secretário
Municipal da unidade
administrativa de lotação do
servidor e parecer favorável
da Gerência de Divisão de
T r e i n a m e n t o e
Desenvolvimento, o qual
avaliará o interesse do
candidato, a afinidade com os
serviços prestados pelo
servidor e o interesse
público'”.
A proposição requer resposta
no prazo máximo de 15 dias,
conforme o artigo 56 da Lei

Dr. Valadão, autor da proposição

Orgânica de Ubá, solicitando,
ainda, o envio de cópia do
documento ao Dr. Bruno
Guerra de Oliveira, da 4ª
promotoria de Justiça de Ubá.
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Notas
Eleições 2012
O Tribunal Regional Eleitoral
de Minas Gerais
disponibilizou, em seu site na
internet, uma publicação com
os principais prazos de
desincompatibilização para
fins de candidatura às eleições
municipais de 2012. Para
consultar a publicação, de
mais de 100 páginas, basta
a c e s s a r o l i n k
“jurisprudência” do www.tremg.jus.br.
Baseado em pesquisas de
jurisprudências do Tribunal
Superior Eleitoral (TSE), do
TRE-MG e de outros
Tr i b u n a i s R e g i o n a i s , o
trabalho traz um resumo sobre
esses prazos para os ocupantes
de cargos eletivos e os cargos
pretendidos. Dentre os
ocupantes de cargos eletivos,
por exemplo, um prefeito que
queira se candidatar a
vereador em outubro deste ano
deve se afastar de suas funções
até seis meses antes do pleito
(que será realizado no dia 7 de
outubro, em primeiro turno).
No caso de vice-prefeito
(desde que não tenha sucedido
ou substituído o titular nos seis
meses anteriores ao pleito)
que queira se candidatar à
reeleição ou aos cargos de
prefeito e vereador, não há
n e c e s s i d a d e d a
desincompatibilização.
Deputado estadual ou federal
ou presidente de câmara
municipal, que vai disputar
vaga para prefeito ou
vereador, também não precisa
se afastar do cargo.
Para outros casos de
presidente, superintendente,
diretor de autarquias,
empresas públicas, sociedades
de economia mista, fundações
públicas e as mantidas pelo
poder público, o prazo de
afastamento para concorrer a
prefeito e vice-prefeito é de
quatro meses e a vereador, de
seis meses antes do pleito.

Em reunião extraordinária,
Vereadores homenageiam mulheres ubaenses
No último dia 14 de março, os
Vereadores que compõem a
Câmara Municipal de Ubá se
reuniram em reunião
extraordinária para
homenagear dez mulheres,
por ocasião do transcurso do
Dia Internacional da Mulher,
comemorado no dia 8 de
março.
A sessão realiza-se em
acatamento a Lei Municipal
nº 3.445, de 14 de abril de
2005, proveniente do Projeto
de Lei, de autoria do Vereador
Maurício Valadão Reimão de
Melo (Dr. Valadão), aprovado
pelo plenário desta Casa de
Leis que “Institui no âmbito
do Município de Ubá, a
Homenagem ao Dia
Internacional da Mulher.
Foram homenageadas com o
Diploma Mulher/2012: Sra
Aparecida Felicidade de
Souza; Sra Eliane Massardi
Corrêa de Sá; Sra Marcia
Gasparoni Tonioni; Sra Maria
de Lourdes Martins Costa;
Sra Maria Lúcia Caldeira
Abrahão; Sra Neide Moreira
Michelli; Sra Neide
Venâncio; Sra Selma Pujoni
Leitão; Sra Tânia Aparecida
Oliveira da Silva; e Sra
Therezinha Rodrigues Maia.
“O Dia Internacional da
Mulher é celebrado em 08 de
março. É um dia
comemorativo para a
celebração dos feitos
econômicos, políticos e
sociais alcançados pela
Mulher. Mulher é um marco
da história contemporânea,
que reafirma todas as metas
alcançadas pelas mulheres até
os dias atuais. Aderiram a
emancipação, embora
guardem um pouco daquele
resquício de encantamento e
fragilidade que compõem a
figura feminina em âmbito
total. Para romper com as
antigas estruturas impostas
não há necessidade de se

deturpar a imagem feminina,
apenas salientar seus pontos
fortes. Alcançar a liberdade, a
igualdade, significa respeitar
os direitos de cada indivíduo,
não se impondo, não se
valendo, mas deixando-se
valer. O perfil feminino não
deve ser substituído pela
constante emancipação e sim
acrescentá-lo a ele”, disse a
Diretora da Câmara, Maria
Letícia Mendonça Maciel.
“Em 1910 foi instituído o Dia
Internacional da Mulher para
homenagear as lutas das
mulheres e refletir sobre suas
condições de cidadania.
Passados mais de cem anos,
estamos aqui com o mesmo
propósito. A luta pela
cidadania alterou as
perspectivas de milhares de
mulheres em diversas áreas
da sociedade. Fizemos
campanhas pelo
reconhecimento de nossos
direitos e os alcançamos
lentamente: o direito a existir
com dignidade, o direito de
propriedade, o direito à
educação e ao trabalho, o
direito de votar e ser eleita, o
direito a participar de espaços
de poder e decisão, o direito
de viver livre de violências, o
direito à igualdade”, lembrou
a diretora da Câmara.
A Presidente da Câmara
Municipal de Ubá, Vereadora
Rosângela Alfenas (PSDB),
discursou em nome dos
Vereadores por se tratar da
única mulher integrante do
Poder Legislativo ubaense.
“Sendo a mulher um ser
especial, o Dia Internacional
da Mulher é uma data para ser
afirmada, um dia para se
lembrar como marco
representativo das lutas pela
igualdade de direito entre os
gêneres, num processo
histórico em que muitas
mulheres foram subjugadas e
submetidas a toda sorte de

injustiças e perseguições”,
ressaltou.
A Vereadora Rosângela
Alfenas lembrou que, como
não é possível estender a
homenagem a todas as
mulheres da cidade, os Edis
escolhem dez mulheres
dignas de exemplo na
comunidade, para representar
todo o universo feminino.
“As dez mulheres que hoje
recebem esta singela, porém
muito sincera homenagem
dos Vereadores, representam
todas as mulheres que
constroem o dia a dia de nossa
cidade carinho, seja nos
afazeres árduos e anônimos
de seus lares, seja também
profissionais. A cada uma de
vocês, o nosso carinho e o
nosso muito obrigado pelo
que representam para a cidade
de Ubá. Vocês são especiais”,
exclamou a Presidente do
Legislativo ubaense.
A Vereadora Rosângela
Alfenas falou das diversas
vitórias que as mulheres
alcançaram ao longo dos
anos. “O 8 de março é
momento de celebrarmos e

lembrarmos, por exemplo,
que até 1988, antes da nova
Constituição, as mulheres não
eram sequer consideradas
chefes de família no Brasil.
Esta vitória foi resultado das
lutas empreendidas por todas
nós. Portanto saúdo a todas
pela passagem da data,
parabenizando neste instante
estas mulheres guerreiras que
aqui se encontram nesta noite,
ocasião em que recebem a
justa homenagem do Poder
Legislativo Ubaense, com a
concessão do Diploma
Mulher/2012”, relembrou a
Presidente da Câmara.
O Vereador Maurício Valadão
Reimão de Melo (PTB)
também fez questão de
homenagear as mulheres
durante a sessão. Ele leu um
texto da escritora Martha
Medeiros, intitulado “O que
quer uma mulher?”. O
Prefeito Vadinho Baião
também parabenizou as
homenageadas durante a
sessão. “Hoje vocês
representam todas as
mulheres ubaenses.
Parabéns”, disse.

ESCALA DE PLANTÕO
DROGARIAS E FARMËCIAS DE UBË - M.G.

Redes Sociais
A Câmara Municipal de Ubá
também está nas redes
sociais. Para que deseja
acompanhar o trabalho dos
Vereadores pelo facebook
b a s t a a c e s s a r :
www.facebook.com/cmdeu
ba .O Twitter da camara é
www.twitter.com/camara_u
ba . Mais de 4,5 mil pessoas
já acompanham as ações dos
Vereadores no exercício de
suas funções.

Várias pessoas prestigiaram a homenagem

10/03 e 11/03 2012
17/03 e 18/03 2012
24/03 e 25/03 2012
31/03 e 01/04 2012
06/04/2012 (S.PAIXÃO)
07/04 e 08/04 2012

SÃO GERALDO

Rua São José, 217. Tel.: 3532 2247.

MAIS SAÚDE

R. Cel Bernardino Carneiro, 391. Tel.: 3531 5451.

SÃO JANUÁRIO

Rua Peixoto Filho, 81 ª Tel.: 3532 4316.

VITA

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

MAIS SAÚDE
FARMANOSSA

Av.Padre Arnaldo Jansen, 626. Tel.:3531 5756.

FARMAVIDA

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

MUNIQUE 24Hs

Rua São José, 428. Tel.: 3532 2424.

SÃO DOMINGOS

Rua Cel.Otaviano da Rocha ,638-A.Tel.:3532 3287

SILVEIRA

Rua São José, 91 ª Tel.: 3532 3526.

WILSON

Av.Gov. Valadares, 806. Tel.: 3531 3919.

FARMA SOUZA

Pça da Independência, 474. Tel.:3532 9474.

SILVEIRA

Rua São José, 91 ª Tel.: 3532 3526.

DESCONTÃO

Av.Cristiano Roças, 204. Tel.:3532 2633.

Rua José Augusto Marcos,290. Olaria. Tel.: 3541 0260.

DROGALEX

Av.Padre Arnaldo Jansen, 105. Tel.:3531 3513.

CAXANGÁ

Rua Cel.Júlio Soares,481. Tel.:3532 3095.

VILA CASAL

R. Ver.Benedito Augusto Vieira, 394.V.Regina. 3532 9725.

MUNIQUE (Itatiaia)

Av.Padre Arnaldo Jansen, 1135. Tel.: 3531 2637.

SANTA BERNADETE

Av. Olegário Maciel, 936. Tel.: 3531 6765.

JANSEN

Av.Padre Arnaldo Jansen, 473. Tel.: 3531 4667.

MUNIQUE (Triângulo) Av.Olegário Maciel, 242. Tel.: 3532 2733.
14/04 e 15/04 2012
21/04 e 22/04 2012
28/04 e 29/04 2012

N.S.APARECIDA

Rua São José, 04. Tel.: 3532 1201.

FARMA SOUZA

Pça da Independência, 474. Tel.:3532 9474.

AMÉRICA

Pça da Independência,452. Tel.: 3541 3500.

VITÓRIA

Rua Ten. Pedro Batalha,472. Tel.: 35314824.

FAMÍLIA

Rua 7 setembro, 45. Tel.: 3531 0800.
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Atas
..Resumo da Ata nº 133, da Sessão
Ordinária da Câmara Municipal
de Ubá, realizada no dia 17 de
janeiro de 2012. Presentes todos os
senhores vereadores. Aprovação das
Atas de nºs. 129, 130, 131 e 132.
Passa-se à Ordem do Dia:
Apreciação da seguinte matéria: 1)
Projeto de Lei Complementar nº
001/12, que “altera e acrescenta
dispositivos da Lei Complementar
Municipal nº 127, de 21 de outubro
de 2001, que institui o Sistema de
Estacionamento Rotativo
Controlado no Município de Ubá e
dá outras providências”. É feita a
leitura da convocação para esta
reunião extraordinária encaminhada
a esta casa pelo prefeito municipal
de Ubá pelo OF.014/GP/2012 bem
como do referido projeto de lei
complementar. Em seguida o
vereador Vinícius Samôr solicita a
interrupção da reunião para que seja
dado o parecer da Comissão de
Legislação, Justiça e Redação final
para a matéria colocada em
apreciação. Passa-se à Leitura de
Pareceres 1) Projeto de Lei
Complementar nº 001/12, que
“altera e acrescenta dispositivos da
Lei Complementar Municipal nº
127, de 21 de outubro de 2001, que
institui o Sistema de Estacionamento
Rotativo Controlado no Município
de Ubá e dá outras providências”.
Projeto recebeu parecer favorável da
Comissão de Legislação, Justiça e
Redação Final. Discussão e votação
em 1º Turno da seguinte matéria: 1)
Projeto de Emenda à Lei Orgânica nº
001/11, que “altera a redação do § 2º
do Art. 34 da Lei Orgânica do
Município de Ubá”. A matéria
encontra-se com vista concedida ao
vereador Maurício Valadão que
devolve o projeto à mesa. O projeto é
colocado em discussão e pede o
apoio da maioria para que seja
fixado o número mínimo de
vereadores que o Tribunal Superior
Eleitoral, que seriam 11 vereadores.
Para ele,com isso, o município de
Ubá estaria servindo de exemplo no
uso do dinheiro público, já que é
sabido que a população é contrária
ao aumento no número de
vereadores por almejar mais
investimentos na área da saúde,
educação, etc. O vereador Maurício
Va l a d ã o d i s c o r d a d o
posicionamento do vereador
Vinícius Samôr, por acreditar que a
questão do aumento no número de
vereadores é mal colocada para o
povo. Ele afirma que na Câmara
Municipal sobra muito dinheiro e
que este seria suficiente para pagar
mais quatro ou cinco vereadores,
além de poder contratar assessores.
Para ele, nós temos uma Câmara
medíocre, que não tem idéia nem
personalidade próprias. Segundo
ele, o que o prefeito quer é que sobre
este dinheiro na Câmara para que ele
possa utilizá-lo sem dizer aonde. Ele
cobra que o prefeito informe o que
foi feito com o dinheiro devolvido
pela Câmara Municipal à prefeitura
nos últimos dois anos. O vereador
Vinícius Samôr afirma discordar
com a opinião do vereador Maurício
Valadão e diz que o dinheiro que é
devolvido por esta Câmara
Municipal é investido no município.
O vereador Jorge Gervásio diz que
acredita que 11 vereadores para o
município de Ubá é pouco e que ele é
contra esse número. Ele afirma ainda
que se a questão for economizar, ele
seria a favor do corte no salário dos
vereadores. O vereador Maurício
Valadão apóia a opinião do vereador
Jorge Gervásio. O vereador Vinícius
Samôr afirma que existe a
possibilidade de que isto seja feito e

que espera que na oportunidade estes
vereadores honrem o que estão
propondo. O vereador José Roberto
diz ser a favor de que se tenham
apenas 11 vereadores e lembra que
esta discussão está sendo feita para o
próximo mandato, no qual ainda não
se sabe quais vereadores e prefeito
será eleito. O vereador Jorge
Gervásio pede vista ao projeto. A Srª.
presidente agradece a presença de
todos e declara encerrada esta
sessão.
Resumo da Ata nº 134, da Sessão
Extraordinária da Câmara
Municipal de Ubá, realizada no
dia 23 de janeiro de 2012. Presentes
todos os senhores vereadores.
Aprovação da Ata de nº. 133. Passase à Ordem do Dia: Primeira
discussão e votação da seguinte
matéria: 1) Projeto de Lei
Complementar nº 001/12, que
“altera e acrescenta dispositivos da
Lei Complementar Municipal nº
127, de 21 de outubro de 2001, que
institui o Sistema de Estacionamento
Rotativo Controlado no Município
de Ubá e dá outras providências”. É
chamado à mesa o Dr. Renato
Catarino para falar sobre como será
o funcionamento do Estacionamento
Rotativo no município de Ubá. Ele
esclarece que o município dispõe de
600 vagas dentro do sistema de
Estacionamento Rotativo, das quais
400 serão destinadas para
automóveis e 200 para motocicletas.
Ele esclarece também que essas 200
vagas que serão destinadas às
motocicletas serão convertidas em
600, tendo-se em uma vaga para
automóvel cabem 3 motocicletas. O
convidado fala também que está
previsto o aumento de vagas para
motocicletas disponíveis na área
central da cidade, especialmente, nas
proximidades dos bancos. O Dr.
Renato elucida também que a multa
que é aplicada nos veículos que
desrespeitam o Estacionamento
Rotativo é encaminhado para o
Estado, já que o município não faz
parte do Sistema Nacional de
Trânsito. O vereador Maurício
Valadão faz a leitura de um artigo
publicado recentemente no jornal “O
Globo”. O artigo fala sobre a
demarcação de vagas para
motociclistas. Este mesmo artigo
explica que, onde não houver vagas
demarcadas para motociclista, estes
poderão estacionar nas vagas
destinadas aos automóveis. É feita a
leitura das emendas que foram
propostas ao projeto. Emenda nº 001
ao projeto de Lei Complementar nº
001/12. Acrescenta ao art. 3º da Lei
Complementar Municipal 127, de 21
de 0utubro de 2011, o seguinte
parágrafo : § 7º - O estacionamento
de motocicletas, ciclomotores e
demais veículos de duas rodas será
gratuito. Emenda 002 ao projeto de
Lei Complementar Nº 001/12.
Acrescenta ao art. 3º da Lei
Complementar Municipal 127, de 21
de Outubro de 2011, o seguinte
parágrafo: §8º. Os espaços para
vagas destinados às motos,
ciclomotores e demais veículos de
duas rodas terão no mínimo 30 % dos
espaços reservados aos automóveis,
e serão situados em locais centrais da
cidade. Emenda 004 ao projeto de
Lei Complementar Nº 001/12. Altera
e acrescenta parágrafos ao art. 3º da
Lei Complementar Municipal 127,
de 21 de Outubro de 2011: Art. 3º.
(...) “§ 5º. Motocicletas,
ciclomotores e congêneres não
poderão utilizar as vagas do Sistema
Rotativo demarcadas e destinadas ao
estacionamento de automóveis.” “§
6º. Serão demarcadas e destinadas
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vagas próprias para estacionamento
de motocicletas, ciclomotores e
congêneres.” As emendas são
colocadas em discussão. Ao final da
discussão o vereador Maurício
Valadão pede vista ao projeto.
Discussão e votação em 1º Turno da
seguinte matéria: 1) Projeto de
Emenda à Lei Orgânica nº 001/11,
que “altera a redação do § 2º do Art.
34 da Lei Orgânica do Município de
Ubá”. A matéria encontra-se com
vista concedida ao vereador Jorge
Gervásio que propõe uma emenda
ao Projeto. EMENDA: Alterando a
redação do § 2º do Art. 34 da Lei
Orgânica do Município de Ubá. O §
2º do Art. 34 da Lei Orgânica do
Município de Ubá passa a vigorar
com a seguinte redação: “§ 2º - Fica
mantido em 13 o número de
vereadores da Câmara Municipal de
Ubá.” O vereador Vinícius Samôr
defende que o município tem que se
preocupar com a qualidade e não
com a quantidade dos seus
vereadores. Ele afirma ter feito o
cálculo no qual o aumento de 10 para
13 vereadores geraria um gasto de
no mínimo R$300.000,00 a mais,
por ano, para a Câmara Municipal,
só com salários, fora as despesas de
gabinete. Ele defende que sejam
adotados 11 vereadores para o
município. O vereador Paulo César
defende que sejam adotados de 13 a
15 vereadores para o município. O
vereador Maurício Valadão cobra
transparência do prefeito para que o
mesmo mostre o que está sendo feito
com o dinheiro que é devolvido
anualmente pela Câmara Municipal.
A presidente Rosângela Alfenas
concede a presidência ao vereador
Paulo César Raymundo e afirma
que, por ser autora do projeto, faz
questão de participar da sua votação.
O vereador Maurício Valadão pede
vista ao projeto. Como o vereador
Maurício Valadão já pediu vista a
essa matéria uma outra vez, a mesma
é negada tomando por base o Art.
182 do Regimento Interno da
Câmara Municipal que diz que: “Os
casos omissos neste Regimento
serão resolvidos pela Mesa, que
poderá observar no que for
aplicável, a Constituição da
República Federativa do Brasil; a
Constituição do Estado de Minas
Gerais; o Regimento Interno da
Assembléia Legislativa do Estado
de Minas Gerais e os usos e praxes
referentes ao Poder Legislativo
Ubaense.” Assim sendo, embora
não haja legislação específica para
regulamentar o número de vistas
concedidas a um mesmo vereador da
Câmara Municipal de Ubá, há pelo
menos 20 anos que nesta Câmara
têm-se por praxe conceder uma
única vista para cada vereador, o que
justifica a não concessão de uma
segunda vista ao vereador Maurício
Valadão. O presidente em exercício
Paulo César suspende a reunião por
três minutos. A reunião é retomada e
a matéria é sobrestada pelo
presidente em exercício, Paulo
César, até a próxima reunião com a
justificativa de que ele quer verificar
junto ao regimento se é possível que
ele recuse a presidência para poder
participar da votação. O Sr.
Presidente em exercício declara
encerrada esta sessão.
Resumo da Ata nº 135, da Sessão
Extraordinária da Câmara
Municipal de Ubá, realizada no
dia 30 de janeiro de 2012. Presentes
todos os senhores vereadores.
Aprovação da Ata de nº. 134. . O
vereador Maurício Valadão solicita
alterações, acrescentando-se parte
da sua fala durante a participação do
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convidado Dr. Renato Catarino. Em
seguida, a ata foi aprovada por
unanimidade (9 votos). Passa-se à
Ordem do Dia: Discussão e votação
em 1º Turno da seguinte matéria: 1)
Projeto de Emenda à Lei Orgânica nº
001/11, que “altera a redação do § 2º
do Art. 34 da Lei Orgânica do
Município de Ubá”. A matéria junto
com a Emenda 001/12 encontra-se
sobrestada, voltando agora à
discussão. O vereador Maurício
Valadão sugere que a matéria seja
sobrestada novamente e que seja
solicitada uma opinião sobre o
assunto ao futuro presidente do
Tribunal Regional Eleitoral de
Minas Gerais, Dr. José Altivo
Brandão Teixeira, que tomará posse
no próximo dia 08 de fevereiro. A
presidência não concorda com o
sobrestamento por acreditar que esta
matéria diz respeito a um assunto
interno da Câmara Municipal. O
vereador Jorge Gervásio defende
que seja votado um número de 13
vereadores, alegando que a lei
permite até 17. Ele cita o exemplo de
municípios vizinhos a Ubá, com
população bem menor que a da
nossa cidade, que adotou um
número maior de vereadores.
Segundo ele, o dinheiro que é
economizado pela Câmara
Municipal e repassado para a
Prefeitura é aplicado sem que se
saiba o seu destino. O vereador
Vinícius Samôr afirma que se fosse
feita uma pesquisa com a população
ubaense, a grande maioria preferiria
que fosse adotado o número mínimo
de vereadores que, no caso, seriam
11, e afirma, ainda, que os
vereadores foram eleitos para
representar a população. Ele
defende que a Câmara de Ubá não
deve seguir os maus exemplos da
região. O vereador Maurício
Valadão fala sobre o desperdício que
houve por parte da prefeitura na
construção de uma passarela na
Avenida Beira Rio. O vereador
Paulo César defende que, pelo
tamanho da população ubaense, seja
adotado um número de 13 a 15
vereadores. Ele defende que o
trabalho que ele faz junto à
população, algumas vezes citado
como assistencialismo, é de grande
valia e importância e acredita que
seria muito bom se mais vereadores
prestassem este tipo de trabalho. O
vereador Carlos Rufato acredita que
o erro nessa questão veio do
Supremo Tribunal. Ele afirma fazer
os seus trabalhos sociais com
recurso próprio e pede que seja
respeitado por isso. O vereador Luiz
Alberto concorda com o vereador
Vinícius Samôr e afirma que, ao
adotar o número mínimo de
vereadores, o município estaria
dando um exemplo dentro do Brasil.
Ele pede que a população cubra a
redução não apenas no número de
vereadores, mas também no número
de deputados e senadores. O
vereador Luiz Alberto afirma ter
feito uma pesquisa de opinião junto
a população e afirma não ter
encontrado ninguém a favor do
aumento no número de vereadores.
O vereador Dalmo concorda que a
população é contra o aumento no
número de vereadores. Ele lembra
também que neste mandato foi
votada a diminuição no recesso
parlamentar. Ele defende o número
de 11 vereadores. O vereador José
Roberto defende que a votação seja
feita com consciência, tendo-se em
conta o anseio da população que ele
também afirma ser contra o aumento
no número de cadeiras. Ele defende
o número de 11 vereadores. O
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v e r e a d o r M a u r í c i o Va l a d ã o
questiona os vereadores ligados ao
prefeito, dizendo que eles estão com
discurso político, e pergunta se caso
o prefeito pedisse que fosse mudado
o número de vereadores se eles
deixariam de acatar. Encerrada a
discussão a presidente Rosangela
Alfenas concede a presidência ao
vereador Paulo César Raymundo
para poder participar da votação da
matéria da qual ela é a autora. O
presidente em exercício, Paulo
César Raymundo, coloca em
votação a Emenda 001/12, de
autoria do vereador Jorge Custódio
Gervásio. A emenda é rejeitada por 7
votos contrários e 2 favoráveis. Em
seguida é colocado em discussão o
Projeto de Emenda à Lei Orgânica nº
001/11. O projeto é aprovado por 7
votos favoráveis e 2 contrários. A
vereadora Rosângela Alfenas
retoma a presidência. Primeira
discussão e votação da seguinte
matéria: 1) Projeto de Lei
Complementar nº 001/12, que
“altera e acrescenta dispositivos da
Lei Complementar Municipal nº
127, de 21 de outubro de 2011, que
institui o Sistema de
Estacionamento Rotativo
Controlado no Município de Ubá e
dá outras providências”. O projeto e
suas emendas 001, 002 e 004
encontram-se com vista ao vereador
Maurício Valadão.
O vereador
Maurício Valadão diz que pediu
vista para que houvesse tempo de
que o tema da matéria fosse
discutido com os maiores
interessados na mesma, os
motociclistas. E que fosse levado ao
conhecimento deles o seu projeto
inicial que seria o da gratuidade de
estacionamento para as
motocicletas, a exemplo do que
ocorre no Rio de Janeiro, Belo
Horizonte, Juiz de Fora. Ele lembra
também que a lei votada e aprovada
em setembro passado deixou de fora
a situação das motos e faz a leitura da
mesma. Em seguida, o vereador diz
que quando votou favorável a esta
lei acreditou que a proibição de as
motos pararem no espaço do
estacionamento rotativo seria feito
mediante criação de novas vagas
específicas para elas. Ele afirma que
a intenção de começar a cobrança
aos motociclistas agora é uma
emboscada covarde a eles. O
vereador Carlos Rufato alega não
estar entendendo o posicionamento
do vereador Maurício Valadão em
relação aos motociclistas, já que no
ano passado, quando houve a
proposta de sorteio de uma moto
para quem pagasse o IPTU em dia, o
vereador posicionou-se
contrariamente. O vereador Carlos
Rufato afirma que, assim, o vereador
M a u r í c i o Va l a d ã o e s t á s e
contradizendo. O vereador Maurício
Valadão afirma que foi a favor do
sorteio da moto mediante, mas pediu
que fossem feitas duas ressalvas:
que o ganhador do prêmio fosse
avaliado por uma psicóloga e que
assistisse a uma palestra sobre
educação no trânsito, com o intuito
de educar e reduzir o número de
acidentes de trânsito, o que tem
acontecido nos últimos tempos. O
vereador Carlos Rufato afirma que o
não houve diminuição no número de
acidentes e que isso é devido à
existência de muitos motociclistas
irresponsáveis. O vereador Jorge
Gervásio pede vista a matéria e
solicita uma audiência entre o
prefeito, os ciclistas e motociclistas
antes de ser votado. A Srª. presidente
agradece a presença de todos e
declara encerrada esta sessão.
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Mesa Diretora Proposições da reunião do
dia 05/03/2012
Vereador Carlos da Silva
Rufato
Indicação 031/12, ao
Prefeito, solicitando uma
nova mudança no leito do
rio, no Córrego dos Mendes,
bem como o cascalhamento
de sua estrada, nos locais
que menciona.
Indicação 032/12, ao
Prefeito, solicitando capina
geral junto à Rua José de
Azevedo, Xangrilá, a
pedido dos moradores.
Indicação 033/12, ao
Prefeito, solicitando
cimentação da Travessa Ana
Maria da Conceição, bairro
Industrial, nas proximidades
do número 1155, a pedido
dos moradores.
Indicação 034/12, ao
Prefeito, solicitando a
ligação entre as ruas 4 e 5 do
bairro São Domingos, bem
como o calçamento ou
asfaltamento da rua a ser
construída.
Moção de Pesar 012/12,
pelo falecimento do Senhor
Altivo Betio, ocorrido
recentemente.
Vereador Dalmo José
Coelho – Dalmo
Cabeleireiro
Indicação 035/12, ao
Prefeito e Secretário
Municipal de Educação,
sugerindo a implantação da
disciplina “Educação
Cívica” nas escolas
municipais de Ubá.
Requerimento 040/12, ao
Prefeito, solicitando com
urgência, a recuperação do
asfaltamento das ruas do
bairro Cibraci,
principalmente no trajeto do
ônibus urbano, reiterando
proposição de mesma
autoria.
Vereador Darci Pires da
Silva – Pastor Darci
Moção de Congratulações e
Aplausos 013/12, à
Professora Lilian Georgina
Laktini, pelos brilhantes
trabalhos prestados na área
da educação em nosso
município.
Moção de Congratulações e
Aplausos 014/12, à Senhora
Dra. Ana Paula Gomes de
Aguiar Vargas, Assessora
Especial II e Presidente da
UBAPREV.
Vereador Jorge Custódio
Gervásio – Jorge da Kombi
Indicação 036/12, aos
Secretários de Finanças e
Administração, sugerindo

Proposições
que, o reajuste anual dos
servidores públicos do
município de Ubá seja
discutido com bastante
antecedência.
Indicação 037/12, ao
Prefeito, solicitando estudos
que viabilizem à construção
de uma quadra poliesportiva
para a comunidade do bairro
Schiavon, a pedido dos
moradores.
Vereador José Roberto
Reis Filgueiras – Zé
Roberto do Móveis Bettio
Indicação 038/12, ao
Prefeito, solicitando a
construção de um quebramolas junto à Avenida
Marechal Floriano Peixoto,
bairro Vila Casal, nas
proximidades do
Supermercado Stilo.
Indicação 039/12, ao
Prefeito, solicitando a
limpeza geral de todas as
ruas do bairro Altair Rocha,
a pedido dos moradores.
Vereador Luiz Alberto
Gravina
Indicação 040/12, ao
Prefeito, solicitando a
extensão dos passeios da
“Rua da Cebola” atrás do
Banco Bradesco, no centro
desta cidade.
Requerimento 041/12, ao
Prefeito, solicitando o
complemento do
asfaltamento do final da Rua
Ismael de Oliveira, bairro
Santa Bernadete, reiterando
o Requerimento 195/10 de
autoria do Vereador Carlos
da Silva Rufato.
Moção de Pesar 015/12,
pelo falecimento da Senhora
Sueli Ladeira Soares,
ocorrido recentemente nesta
cidade.
Ve r e a d o r M a u r i c i o
Valadão Reimão de Melo –
Doutor Valadão
Indicação 041/12, ao
Prefeito, solicitando
providências para reformar
o piso asfáltico da Avenida
Elpídea Fagundes, bairro
Santa Edwirges.
Requerimento 042/12, ao
Prefeito, solicitando
documentação que
menciona, referente à obra
do bairro Santa Bernadete,
de captação de águas e
esgoto.
Requerimento 043/12, ao
Prefeito, solicitando
esclarecimentos ante a
prestação de contas
publicada no jornal Atos
Oficiais nº 1000, que
menciona.
Requerimento 044/12, ao

Prefeito, solicitando
esclarecimentos referentes
a o
p r o g r a m a
PROFORMAÇÃO.
Vereador Vinícius Samôr
de Lacerda
Requerimento 045/12, ao
Prefeito, solicitando uma
alteração no Código de
Posturas do Município, para
aumentar a punição dos
proprietários de terrenos
sujos.
Requerimento 046/12, ao
Prefeito e à Secretaria
M u n i c i p a l
d e
Desenvolvimento Social,
solicitando a criação da
Coordenadoria Municipal
de Políticas Públicas para
Mulheres, visando à
organização do Conselho e
da Primeira Conferência
Municipal de Mulheres.
Requerimento 047/12, à
Mesa Diretora, solicitando o
agendamento do Seminário
Legislativo “Aplicabilidade
da Lei Maria da Penha na
Cidade de Ubá”.
Proposição Englobada –
Vários Vereadores
Requerimento 048/12, ao
Controlador Interno,
Secretário Municipal de
Finanças e de Planejamento,
s o l i c i t a n d o o
comparecimento em
reunião a ser agendada com
a Comissão de Finanças da
Câmara (COFTC), para
esclarecerem e detalharem a
prestação de contas do
município de Ubá.
Mesa Diretora Proposições da reunião do
dia 12/03/2012
Vereador Carlos da Silva
Rufato
Indicação 042/12, ao
Prefeito, solicitando
diversas benfeitorias como
calçamento, construção de
redes de esgoto, captação de
águas pluviais e iluminação
(Intercessão Junto à
ENERGISA), junto à Rua
Sofia Marcos, bairro Olaria,
a pedido dos moradores.
Indicação 043/12, ao
Prefeito, solicitando a
construção de redes de
captação de águas pluviais,
nos fundos da empresa
Maval Móveis, na Rodovia
Ubá/Rodeiro, a pedido dos
funcionários.
Requerimento 049/12, ao
Plenário, solicitando a
aquisição de um Ar
Condicionado Modelo
Portátil, para a recepção da
Câmara Municipal de Ubá.
Requerimento 050/12, ao

Prefeito, solicitando a
reconstrução do
asfaltamento das ruas
afetadas pelas recentes
chuvas, no bairro Santa
Bernadete, reiterando o
Requerimento 004/12 de
mesma autoria.
Representação 013/12, ao
DER/MG, solicitando
estudos que viabilizem a
canalização das águas das
proximidades do anel
Vi á r i o , n a E s t r a d a
Ubá/Rodeiro, onde
menciona.
Moção de Congratulações e
Aplausos 016/12, à Banda
de Música do 21º BPMMG,
pela homenagem ao Dia
Internacional da Mulher,
realizada nesta Casa, dia 08
de março.
Moção de Congratulações e
Aplausos 017/12, pelo
transcurso de 40 anos da E.
E, Deputado Carlos Peixoto
Filho – POLIVALENTE –
no último dia 08 de março.
Vereador Darci Pires da
Silva – Pastor Darci
Moção de Congratulações e
Aplausos 018/12, ao Pastor
José Valdemar de Aguiar,
pelo transcurso de seu
natalício, ocorrido no último
dia 10 de março.
Moção de Congratulações e
Aplausos 019/12, à Senhora
Sebastiana de Jesus Silva
Mota, pelo exemplo de
superação e solidariedade.
Vereador Jorge Custódio
Gervásio – Jorge da Kombi
Indicação 044/12, ao
Prefeito, solicitando a
limpeza e capina de um lote
da municipalidade, em
frente ao número 107 da Rua
São Bartolomeu (Rua 6) do
bairro São Domingos, a
pedido dos moradores.
Requerimento 051/12, ao
Secretário Municipal de
Saúde, parabenizando a
secretaria pela organização
no atendimento e,
solicitando com urgência,
mais médicos para o
atendimento junto ao posto
do PSF na COHAB, a
pedido dos moradores.
Representação 014/12, ao
Gerente Distrital da
COPASA, a implantação do
abastecimento de água
potável ao Distrito de
Diamante desta cidade.
Vereador José Roberto
Reis Filgueiras – Zé
Roberto do Móveis Bettio
Indicação 049/12, ao
Prefeito, solicitando
limpeza geral da Rua

Maurício Baião Gazolla,
bairro Vila Casal.
Indicação 050/12, ao
Prefeito, solicitando a
colocação de containers de
lixo junto à Rua Tenente
Pedro Batalha, bairro
Caxangá, a pedido dos
moradores.
Luiz Alberto Gravina
Indicação 045/12, ao
Prefeito, solicitando
limpeza e capina na Rua
Sebastião Lisboa de
Andrade, bairro Peluso, a
pedido dos moradores.
Indicação 046/12, ao
Prefeito, solicitando a
construção de uma guarita
de ônibus em frente ao
número 236 da Rua José
Azevedo, bairro Xangrilá, a
pedido dos moradores.
Ve r e a d o r M a u r i c i o
Valadão Reimão de Melo –
Doutor Valadão
Requerimento 052/12, ao
prefeito, retificando
informações contidas no
Requerimento 042/12 de
mesma autoria. (Sobre os
Contratantes PMU e a União
- Informações sobre a Obra
de Canalização que ocorre
no bairro Santa Bernadete).
Requerimento 053/12, ao
Prefeito e Secretário
M u n i c i p a l
d e
Administração, externandolhes a preocupação referente
às movimentações
financeiras da Empresa
ATRAN II, que mantém
relações com a Prefeitura
Municipal de Ubá.
Vereadora Rosângela
Alfenas
Indicação 048/12, ao
Prefeito, solicitando
s i n a l i z a ç ã o
regulamentadora e
educativa de trânsito para as
Ruas Cel. Otaviano da
Rocha, bairro São
Domingos, e Oswaldo
Bressan, bairro Lava-pés,
nos locais que menciona.
Requerimento 054/12, à
Secretaria Municipal de
Obras e Serviços Urbanos,
solicitando uma atenção
especial ao bairro Santa
Rosa para conter o excesso
de poeira ocasionado pela
pavimentação dos
logradouros do mesmo.
Vereador Vinícius Samôr
de Lacerda
Requerimento 055/12, ao
Prefeito, solicitando a
adequação e integração do
ECO PONTO existente na
cidade e a RECICLAU para
a coleta de lixo eletrônico.
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