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Presidente da Câmara quer subsídio
igual para todos os vereadores
A Presidente da Câmara Municipal de
Ubá, vereadora Rosângela Alfenas
(PSDB) (foto) apresentou em 09 de maio
um Projeto de Lei que chamou a atenção
do Legislativo. Trata-se do PL nº
019/2011, que “Revoga o Art. 2º da Lei
Municipal 3.700/08, que fixa os subsídios
dos Vereadores do Município de Ubá,
Minas Gerais, para a legislatura de 2009 a
2012, e dá outras providências”. Tal
artigo diferenciava, para mais, o valor do
subsídio do Presidente da Câmara em
relação ao dos demais vereadores.
Na justificativa que acompanhou o
projeto, a vereadora explica que quando
foi editada a Lei nº 3.700/08, essa medida
era considerada constitucional pelo
Tribunal de Contas do Estado de Minas
Gerais, órgão competente para atuar no
controle externo da Administração

Pública. Entretanto, no final de 2010 a
Corte de Contas mineira retificou seu
entendimento, estabelecendo que as
Câmaras Municipais não podem
estabelecer subsídio diferenciado para os
seus vereadores em razão do exercício de
cargos na Mesa Diretora.
Além disso, mais recentemente outra
dúvida das Câmaras Municipais foi
esclarecida pelo Tribunal de Contas: se
poderiam os vereadores alterarem, no
curso da Legislatura, as normas que
estabeleceram os subsídios então
vigentes, uma vez que o entendimento é
que aqueles somente têm competência
para legislar sobre a remuneração da
Legislatura seguinte, com base no
princípio da anterioridade.
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Câmara discute construção de clínica
para tratamento de usuários de drogas
Câmara solicitou e Prefeitura inicia
obras de captação de águas pluviais
no Mangueira Rural
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No dia 09 de maio, a Câmara de Ubá recebeu
em seu plenário o Delegado Regional de
Segurança Pública, Dr. Paulo Sérgio Xavier
Virtuoso, o MM. Juiz de Direito da Vara
Criminal de Menores, Infância e Juventude
da Comarca de Ubá, Dr. Nilo Marques
Martins Júnior, o Comandante do 21º
Batalhão de Polícia Militar, Tenente Coronel
PM Carlos José Bratiliere, o Secretário

Municipal de Saúde, Claudio Ponciano, e a
Assessora Técnica II do Gabinete do
Prefeito, Alice Soares Freire Rondon. A
reunião foi solicitada através do
Requerimento nº 036/11, de autoria do
vereador Paulo César Raymundo (DEM). O
objetivo foi discutir sobre a construção de
uma clínica para dependentes químicos na
cidade.
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Vereadores autorizam sorteio Legislativo aprova repasse de doações de
de carro para quem está
contribuintes a entidades filantrópicas
A Câmara de Vereadores
com IPTU em dia
aprovou o Projeto de Lei nº
Em duas votações ocorridas nos
dias 18 e 25 de abril os
vereadores aprovaram o
Projeto de Lei nº. 010/11, de
autoria do Poder Executivo,
autorizando-o a adquirir e a
sortear um automóvel dentre os
contribuintes regulares com o
pagamento do Imposto Sobre a
Propriedade Predial e
Territorial Urbana – IPTU.
Para fins da lei proposta,
considera-se quitado o IPTU
quando o pagamento abranger
também a Taxa de Serviços
Urbanos e a Contribuição para
Custeio do Serviço de
Iluminação Pública, esta
quando cobrada na mesma guia
de recolhimento do imposto, na
forma do art. 8º da Lei
Municipal nº. 3.214/02.
A intenção do Poder Executivo
ao encaminhar o Projeto à
Câmara é incentivar e premiar o
contribuinte que opta pelo
pagamento do imposto à vista
ou parcelado e que se encontre
adimplente no exercício de
2011, além de tentar combater o
inadimplemento dos créditos

tributários do IPTU.
A mensagem esclarece que
“não tem sido rara a instituição
de mecanismos de incentivo
para os contribuintes inscritos
em dívida ativa, que não
quitaram o IPTU na época
certa, premiando-os com
anistia de multa e juros de
mora”. E pondera que os
contribuintes que se mantêm
regulares com o pagamento do
seu tributo também merecem
um incentivo pelo
cumprimento de suas
obrigações.
Na atual administração, com a
aprovação dos vereadores, o
poder público tem sorteado
brindes para premiar os
contribuintes adimplentes.
Após aprovação da Câmara, a
Lei nº. 3.972/11, que “autoriza
o Poder Executivo a adquirir e a
sortear um automóvel dentre os
contribuintes regulares com o
pagamento do IPTU e taxas que
especifica, e contém outras
disposições”, foi sancionada e
publicada no Jornal Atos
Oficiais no dia 09 de maio.

Câmara solicitou e Prefeitura inicia
obras de captação de águas pluviais
no Mangueira Rural
Recentemente, em entrevista a
uma Rádio local, o vereador
Jorge Gervásio (PV) teceu
elogios à Administração
Municipal. Autor de várias
proposições para melhorar a
qualidade de vida dos moradores
dos bairros Aeroporto,
Mangueira Rural, Olaria, Meu
Sonho e Ponte Preta, o vereador
reconheceu a atenção
dispensada pelo Poder
Executivo àquelas
comunidades.
A Editoria do Jornal “O
Legislativo” foi procurada pelo
vereador Jorge e este informou
que há mais de dois anos
solicitou ao Prefeito em
exercício na época o
asfaltamento da Rua Miguel

Mesa diretora - Biênio
2011/2012

Candian, onde está localizada a
Igreja Nossa Senhora Aparecida,
no Bairro Meu Sonho. Segundo
o edil, as obras de pavimentação
asfáltica da referida rua já foram
iniciadas.
Outra solicitação frequente dos
vereadores, relatada por Jorge,
era a captação de águas pluviais
ao longo do trecho entre o
Mangueira Rural e o Aeroporto.
Esta obra também já foi iniciada
pelo Executivo, através da
Secretaria Municipal de Obras e
Serviços Urbanos. A Secretaria
informou no Jornal “Atos
Oficiais” que parte da Avenida
Ângelo Sperandio receberá
captação de águas pluviais,
construção de bueiros e meio fio,
além de asfaltamento.

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

Presidente:
Rosângela Alfenas (PSDB)
rosangelaalfenas@camarauba.mg.gov.br

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

0 1 3 / 11 , q u e “ a u t o r i z a a
transferência de recursos
provenientes de doação de
Imposto de Renda de Pessoas
Físicas e Jurídicas bem como
transferências de Pessoas em
razão de multas judiciais, a
entidades filantrópicas, por
intermédio do Fundo Municipal
dos Direitos da Criança e do
Adolescente, e contém outras
disposições”. A votação
aconteceu no dia 02 de maio, em
reunião ordinária e
extraordinária.
Segundo o Poder Executivo,
autor do projeto, a iniciativa
pretende regularizar as doações
de algumas pessoas físicas e
jurídicas que, ao fazer uso do
permissivo legal disposto no
artigo 12 da Lei Federal nº
9.250/95, destinaram ao Fundo
Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente
parcelas do imposto de renda
devido.
Conforme as normas que regem o
recolhimento do Imposto de
Renda, é permitido reservar
algum percentual do imposto a
pagar e doá-lo a entidades sem
fins lucrativos, desde que por
intermédio do Fundo Municipal
dos Direitos da Criança e do
Adolescente, cuja aplicação é
supervisionada pelo respectivo
Conselho Municipal.
Além disso, o Poder Judiciário
tem destinado parcelas de multas
aplicadas em processos judiciais
ao já mencionado Fundo
Municipal de Ubá. Tanto esse
valor como aquele oriundo de
doação de contribuintes do
Imposto de Renda devem ser
repassados a entidades
regularmente registradas no
Conselho, que atuam no abrigo e
na defesa dos direitos da criança e
do adolescente. O rateio dos
recursos é feito segundo
deliberação do Conselho
Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente.
Após aprovação na Câmara, o
projeto seguiu para sanção do
Executivo, convertendo-se na

2º Secretário:
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O Projeto foi aprovado por unanimidade em duas
reuniões que aconteceram no dia 02/05

Lei nº 3.977, de 04 de maio de
2011, publicada no Jornal “Atos
Oficiais” no dia 09 de maio.
O texto legal autorizou o Poder
Executivo a conceder Subvenção
Social para realização de
despesas de custeio às entidades
abaixo relacionadas, com
recursos provenientes de doação
de Imposto de Renda de Pessoas
Físicas e/ou Jurídicas através do
Fundo Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente.
Tais recursos somam mais de 50
mil reais, e serão distribuídos da
seguinte forma, conforme
disposto no artigo 1º da referida
Lei: “Subvenção Social / Doação
IR Pessoa Física: Associação
Beneficente Católica – Casa do
Guri: R$ 1.099,10; Lar Ubaense
de Proteção e Amparo ao Menor:
R$ 2.044,10; Sociedade
Beneficente Anália Franco: R$
3.799,10; Departamento de
Assistência Social João de
Freitas/Creche: R$ 1.099,10;
Sociedade Ubaense de Artes e
Ofícios: R$ 1.099,10;
Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais: R$ 2.000,00;
Departamento de Assistência
Social João de Freitas/Casa da
Criança: R$ 1.042,25; Sociedade
Ubaense de Artes de
Ofícios/Abrigo: R$ 1.042,25.
Subvenção Social / Doação IR
Pessoa Jurídica: Associação
Beneficente Católica/Casa do
Guri: R$ 3.510,00; Lar Ubaense
de Proteção e Amparo ao Menor:

R$ 9.976,50; Sociedade
Beneficente Anália Franco: R$
9.976,50; Departamento de
Assistência Social João de
Freitas/Creche: R$ 3.510,00;
Sociedade Ubaense de Artes e
Ofícios: R$ 3.510,00;
Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais: R$ 4.050,00;
Departamento de Assistência
Social João de Freitas/Casa da
Criança: R$ 2.700,00; Sociedade
Ubaense de Artes de
Ofícios/Abrigo: R$ 2.700,00”.
Já o artigo 2º relaciona as
entidades que receberão auxílio
financeiro do Poder Executivo
para a realização de Despesas de
Capital, com recursos oriundos
de transferências de pessoas,
decorrentes de multas judiciais,
também por intermédio do Fundo
Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente. São
elas: “Associação Beneficente
Católica – Casa do Guri: R$
1.023,10; Lar Ubaense de
Proteção e Amparo ao Menor: R$
1.023,10; Sociedade Beneficente
Anália Franco: R$ 1.023,10;
Departamento de Assistência
Social João de Freitas/Creche:
R$ 1.023,10; Sociedade Ubaense
de Artes e Ofícios: R$ 1.023,10;
Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais: R$ 1.180,55;
Departamento de Assistência
Social João de Freitas/Casa da
Criança: R$ 787,00; Sociedade
Ubaense de Artes de
Ofícios/Abrigo: R$ 787,00”.
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Presidente da Câmara quer subsídio
igual para todos os vereadores
A Presidente da Câmara
Municipal de Ubá, vereadora
Rosângela Alfenas (PSDB)
apresentou em 09 de maio um
Projeto de Lei que chamou a
atenção do Legislativo. Trata-se
do PL nº 019/2011, que “Revoga
o Art. 2º da Lei Municipal
3.700/08, que fixa os subsídios
dos Vereadores do Município de
Ubá, Minas Gerais, para a
legislatura de 2009 a 2012, e dá
outras providências”. Tal artigo
diferenciava, para mais, o valor
do subsídio do Presidente da
Câmara em relação ao dos
demais vereadores.

Na justificativa que
acompanhou o projeto, a
vereadora explica que quando
foi editada a Lei nº 3.700/08,
essa medida era considerada
constitucional pelo Tribunal de
Contas do Estado de Minas
Gerais, órgão competente para
atuar no controle externo da
Administração Pública.
Entretanto, no final de 2010 a
Corte de Contas mineira
retificou seu entendimento,
estabelecendo que as Câmaras
Municipais não podem
estabelecer subsídio
diferenciado para os seus

vereadores em razão do
exercício de cargos na Mesa
Diretora.
Além disso, mais recentemente
outra dúvida das Câmaras
Municipais foi esclarecida pelo
Tribunal de Contas: se poderiam
os vereadores alterarem, no
curso da Legislatura, as normas
que estabeleceram os subsídios
então vigentes, uma vez que o
entendimento é que aqueles
somente têm competência para
legislar sobre a remuneração da
Legislatura seguinte, com base
no princípio da anterioridade.
Em resposta à consulta da

presidência de uma Câmara
Municipal mineira (Consulta nº
832.355), o TCE entendeu ser
possível tal procedimento. Eis a
conclusão do relatório assinado
pelo Conselheiro Sebastião
Helvécio, cujo parecer foi
aprovado por unanimidade
pelos demais conselheiros do
Tribunal Pleno em 03/11/10:
“diante do exposto, concluo pela
possibilidade, em tese, de as
Câmaras Municipais se
adequarem ao que foi decidido
por esta Casa na Consulta nº
747.263, mediante aprovação de
lei ou de resolução, ainda nesta

legislatura e para que nela
vigore, a fim de que as
remunerações dos membros do
poder Legislativo municipal se
igualem, por redução, ao menor
patamar, ou seja, aos dos
vereadores que não detêm
assento em Mesa”.
Assim, Rosângela Alfenas
justificou a apresentação da
proposta por “dever moral e
legal”. Propôs que o Presidente
da Câmara, cargo exercido por
ela em Ubá pela segunda vez,
passe a ser remunerado na
mesma proporção que os demais
vereadores.

Vereadores recebem Coordenador
Municipal de Combate à Dengue
Atentos à situação da doença em Ubá, edis buscam informações sobre o trabalho realizado pelos agentes municipais

Em destaque, o Coordenador Municipal de Combate à Dengue, João de Souza Lima,
explanando sobre o trabalho realizado pelo setor no município de Ubá,
durante reunião com os vereadores no dia 18/04

quinzenalmente, mas continuam
abertas devido à falta de
conhecimento ou informação
por parte das pessoas que
trabalham no local, e que
providências já estão sendo
tomadas para resolver o
problema.
Nos dias 16 e 17 de março um
levantamento indicou um índice
de infestação de 3,9% na cidade,
o que, segundo o Coordenador, é
preocupante. Ele afirma que
durante as visitas dos agentes às
residências todas as medidas
cabíveis para cada situação são
tomadas. Porém, o que ocorre é
que após a visita a população não
dá continuidade ao trabalho. E
completa: “A população precisa
se conscientizar. 43% dos focos
são encontrados nos quintais das
residências em que os moradores
não dão destinação adequada ao
lixo nelas produzido”.
Questionado pelo vereador Luiz
Alberto Gravina (PMDB), João

de Souza Lima explicou que a
utilização do sistema “fumacê”
foi interrompida por
determinação da Organização
Mundial de Saúde e do
Ministério da Saúde. Ele alegou,
ainda, que este sistema não é
eficaz, sendo usado apenas em
momentos de surtos da doença.
Quanto ao número de casos de
contaminação pela dengue
registrados no município, o
Coordenador, respondendo ao
vereador Dalmo Coelho (PT),
afirmou que, em comparação
com o mesmo período do ano
passado, a quantidade de pessoas
contaminadas foi menor. Até esta
época, em 2010, havia um total
de 214 casos confirmados de
dengue. Já neste ano, até o
presente momento, foram
notificados 45 casos e 7 foram
confirmados.
O vereador Vinícius Samôr (PT)
indagou ao convidado sobre a
aplicação da Lei Municipal nº

3.739, de 20 de fevereiro de
2009, que “autoriza o Poder
Executivo a determinar aos
agentes sanitários a entrada em
imóveis fechados ou
abandonados”. O Coordenador
esclareceu que nos casos em que
se faz necessária a busca dentro
das residências, os agentes têm
conseguido visitar os imóveis,
sem fazer notificação, ajudados
por vizinhos e parentes que
fornecem a localização dos
proprietários, não tendo sido
ainda preciso fazer nenhum tipo
de intervenção judicial no
município.
O mesmo tem ocorrido com
relação aos lotes abandonados,
cuja situação foi questionada
pelo vereador José Roberto
Filgueiras (PT). O visitante
explicou que caso o agente
detecte o foco da dengue no
local, inicia-se um processo para
localizar o proprietário do lote a
fim de conscientizá-lo sobre a
situação. Caso não sejam
tomadas as providências
cabíveis, ocorre a notificação.
No entanto, “não tem sido
necessário chegar a esse ponto já
que a equipe tem obtido êxito nas
providências iniciais”, concluiu.
Em resposta ao vereador Antero
Gomes (PT) sobre a visita dos
agentes à zona rural, João de
Souza Lima disse que segue
orientação do Ministério da
Saúde, onde constam dados que
atestam que o mosquito
transmissor da dengue possui,
primordialmente, hábitos
urbanos. No entanto, ele afirmou
que a equipe desenvolve

trabalho também na área rural do
município e que, quando
detectado um foco positivo, é
aplicada a mesma metodologia
de tratamento utilizada no
perímetro urbano.
O vereador Paulo César
Raymundo (DEM) perguntou
sobre o índice de infestação na
parte alta do Morro do
Querosene. O convidado
respondeu que este ano não foi
detectado nenhum caso nessa
localidade. Segundo ele, em
2011 já foram notificados casos
em Ubari, Ubá Pequeno, na
Avenida Padre Arnaldo Jansen,
na Rua São Jorge (Bairro São
Sebastião), na Rua São Pedro
(Bairro Industrial), na Rua
Ubari (Bairro Talma) e na Rua
Vicente Leite (Centro), sendo
um caso em cada uma das
localidades citadas.
O número de notificações de
dengue em Minas Gerais caiu
85% nos primeiros quatro
meses de 2011 em comparação
ao mesmo período de 2010, de
acordo com dados divulgados
pela Secretaria de Estado de
Saúde no último dia 4. Até abril,
foram notificados no Estado
30.284 casos de dengue, o
menor número para os
primeiros quatro meses do ano,
desde 2006. A taxa de letalidade
também diminuiu na
comparação de janeiro a abril
entre 2010 e 2011. Ano passado
apresentou 6,15%, contra
1,69% até o momento.
google.com

A partir de solicitação do
vereador Dr. Valadão (PTB),
contida no Requerimento nº
013/11, datado de 07 de
fevereiro, a Câmara Municipal
recebeu no dia 18 de abril a visita
do Coordenador Municipal de
Combate à Dengue, João de
Souza Lima, que informou sobre
o trabalho realizado pelo setor no
município de Ubá.
De acordo com o coordenador,
várias ações foram realizadas
neste ano de 2011, a começar
pela manutenção do número de
servidores (78) para a realização
dos trabalhos de combate ao
vetor da doença. O primeiro
período de tratamento foi de 1º a
15 de março, quando foram
visitados 43.056 imóveis,
encontrando-se fechadas 5.804
residências. Paralelamente ao
tratamento, houve a coleta de
focos encontrados, sendo um
total de 1.178, dos quais 656
foram declarados positivos para
a doença. Um foco tratado tem
validade que varia entre 30 e 90
dias. Segundo ele, durante os
trabalhos, foram coletados 58
caminhões de lixo e 9 de pneus.
Além disso, explicou o visitante,
em parceria com a Agência de
Desenvolvimento de Ubá e
Região – Adubar – e com o
Mutirão da Limpeza, foram
colocadas telas em mais de 4 mil
caixas d'água e a meta é realizar o
mesmo trabalho em mais 600
caixas. O vereador Carlos Rufato
(PSDB) questionou o convidado
sobre as caixas d'água do
cemitério e este informou que
elas são tratadas
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Comissão de vereadores
apura retirada de linha
de ônibus para Ubari
A Comissão de Obras e
Serviços Públicos da Câmara
Municipal de Ubá apresentou
durante a reunião ordinária do
dia 25 de abril um relatório
sobre reunião com a empresa
de ônibus Viação Ubá. Em 11
de abril os vereadores Dr.
Valadão (PTB), Carlos Rufato
(PSDB) e Dalmo Coelho
(PT), respectivamente
presidente e membros da
Comissão, compareceram à
sede da Viação Ubá onde se
reuniram com os
representantes da empresa,
Egídio Santana e Bruno
Santana.
A reunião foi motivada por
carta enviada à Câmara por
professores e funcionários da
Escola Estadual Barão do Rio
Branco, de Ubari, que
reclamaram da retirada da
linha de ônibus da sede do
município para o Distrito, no
horário das 6 h. O gerente da
Viação Ubá, Egídio Santana,
declarou que a referida linha,
até Dores do Turvo, era de
outra empresa que desistiu de
usá-la. Então, por solicitação
do Prefeito na época a Viação
Ubá passou a realizar o trajeto
três vezes por semana. Ocorre
que, segundo o Gerente, ao
mudar a Administração, um
ônibus municipal, com
passagens gratuitas, passou a
realizar o percurso, o que
inviabilizou a linha. O horário
para Ubari mudou para as 8 h,
“e apenas um professor a
utilizava, e não todos, como
faz crer a carta”, explicou
Egídio.
Várias outras reclamações
foram abordadas e
esclarecidas, como a
possibilidade de mais uma
linha de ônibus para o Bairro
Santa Bernadete, solicitada
pelo vereador Carlos Rufato.
O Gerente disse que já
existem duas linhas no Santa
Bernadete, inclusive uma que
passa pela Rua Marieta
Campos, num dos locais mais
altos do Bairro, a pedido do
vereador. “Uma terceira linha
fica difícil, pois a Avenida
Olegário Maciel tornou-se
contramão no sentido
Mangueira – Santa
Bernadete” justificou Egídio.
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Vereadora solicita asfaltamento em Miragaia
Através do Requerimento nº
57/11, aprovado por
unanimidade durante a reunião
ordinária do dia 18 de abril, a
Presidente da Câmara,
vereadora Rosângela Alfenas
(PSDB) solicitou ao Executivo
o asfaltamento de todas as ruas
do Distrito de Miragaia.
Em agosto de 2010, Rosângela
Alfenas já havia feito a mesma
solicitação, justificando que
“dos três distritos de Ubá, a
Vila do Distrito de Miragaia é a
que conta com pavimentação
mais deteriorada, com vários
buracos, em situação
calamitosa, necessitando de
urgente intervenção do poder
público”.

“Dos três distritos de Ubá, a Vila do Distrito de Miragaia é a que conta com
pavimentação mais deteriorada”, afirma a vereadora Rosângela Alfenas.
A autora da proposição, vereadora
Rosângela Alfenas, Presidente da Câmara

Outros pedidos para
Miragaia
Frequentemente são
apresentadas outras
proposições, também de
autoria da vereadora Rosângela
Alfenas, solicitando melhorias
para o Distrito de Miragaia.
A quadra de Miragaia foi
lembrada pela vereadora no
ano passado. Ela solicitou a

construção de um muro no
referido espaço de lazer, de
forma a evitar a deterioração
daquele bem público, como
também proporcionar
melhores condições de uso pela
comunidade.
A regularização fundiária no
distrito também motivou
pedido da edil em 2010.
Visando à adoção das medidas
previstas na Lei Municipal
2.190, de 23/09/1991, ela
solicitou à Prefeitura que

regularizasse a posse e a
titularidade dos imóveis dos
moradores de Miragaia.
Na época a vereadora explicou
que “a questão envolve apenas
propriedades na Vila de
Miragaia, não havendo
qualquer propriedade rural,
sendo, pois, todos moradores
urbanos, que vivem nas áreas
com suas famílias”. Rosângela
Alfenas alertou para o fato de
que “passadas quase duas
décadas do recebimento do

terreno em doação, os
moradores ainda não
receberam o título da
propriedade, apesar de estarem
recebendo os talonários do
IPTU”.

Telefonia fixa e móvel motiva proposições
Solicitações direcionadas às
operadoras de telefonia móvel e
telefonia fixa são
frequentemente apresentadas
pelos vereadores. A maior parte
delas visa a atender o Distrito de
Ubari, cuja comunidade é
carente em telefonia celular.
Em 2009, duas representações
solicitaram a instalação de
antena para celular no local. A
primeira, de autoria do então
vereador Claudio Ponciano (PT),
foi direcionada à
Superintendência Regional da
Operadora Claro. A segunda,
encaminhada à Operadora Vivo,
teve como autor o vereador
Dalmo Coelho (PT) (1), que
reside no distrito e tem em Ubari
o seu reduto eleitoral.
No ano seguinte Dalmo reiterou
por duas vezes a representação
direcionada à Vivo. Já o ex-

vereador Claudio Ponciano,
através de correspondências
enviadas às Operadoras de
celular Vivo, Oi, Tim e Claro,
tentou que o serviço fosse
disponibilizado no Sanatório
Padre Damião.
Neste ano de 2011, o vereador
Carlos Rufato (PSDB) (2)
também solicitou às
operadoras anteriormente
citadas o acesso à telefonia
móvel para a população da
Comunidade João Teixeira
(Tanquinho) e Comunidade
dos Alfenas.
O vereador Dalmo, por sua vez,
continua buscando melhorias
para Ubari, agora com relação
ao mau funcionamento dos
telefones fixos no distrito.
Segundo ele, as linhas não
funcionam à noite e, pro isto,
solicitou providências à

Gerência da Oi/Telemar de
Ubá e região. Além disso, neste
mês de abril de 2011, Dalmo
indicou ao Executivo a
necessidade de instalação de
mais um telefone público na
Comunidade da Barrinha, pois
“o de lá não atende a demanda
da população e sempre está
quebrado, precisando de
manutenção”, justifica.

O edil petista também reiterou,
novamente, em 09/05, seu
pedido a Vivo para melhorar o
sinal de telefonia móvel em
Ubari. Ele afirmou que o
Distrito utiliza o sinal das
antenas da Vivo e da Claro
instaladas no município de
Divinésia, sinal este que em
Ubari é muito fraco.
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Câmara discute construção de clínica para
tratamento de usuários de drogas
No dia 09 de maio, a Câmara de
Ubá recebeu em seu plenário o
Delegado Regional de
Segurança Pública, Dr. Paulo
Sérgio Xavier Virtuoso, o MM.
Juiz de Direito da Vara Criminal
de Menores, Infância e
Juventude da Comarca de Ubá,
Dr. Nilo Marques Martins
Júnior, o Comandante do 21º
Batalhão de Polícia Militar,
Tenente Coronel PM Carlos
José Bratiliere, o Secretário
Municipal de Saúde, Claudio
Ponciano, e a Assessora Técnica
II do Gabinete do Prefeito, Alice
Soares Freire Rondon. A reunião
foi solicitada através do
Requerimento nº 036/11, de
autoria do vereador Paulo César
Raymundo (DEM). O objetivo
foi discutir sobre a construção
de uma clínica para dependentes
químicos na cidade.
O Dr. Nilo Marques participou
de reunião na Câmara em 14 de
março, sobre o mesmo tema. Na
ocasião ele solicitou o empenho
dos vereadores em ações para a
recuperação dos adolescentes e
jovens ubaenses usuários de
drogas. Desta vez, o Juiz
apresentou dados para ilustrar a
importância do tema a ser
discutido. Segundo ele,
atualmente existem 258
detentos na cadeia pública de
Ubá. Destes, 76 foram presos
por furto e 72 por tráfico. Dos
presos por furto, 90%
praticaram o crime para comprar
drogas. A maioria desses
detentos envolvidos com drogas
têm idade entre 19 e 24 anos.
Ele disse também que tem
desenvolvido um projeto de
recuperação de detentos e neste
projeto 90% dos recuperandos

O Comandante do 21º BPM, Ten. Cel. PM Carlos José Bratiliere (esq.); o MM. Juiz de Direito, Dr. Nilo Marques Martins Júnior;
a Mesa Diretora da Câmara Municipal; o Delegado Regional Dr. Paulo Sérgio Xavier Virtuoso (dir.).

estão lá por causa da droga. O
Juiz ressaltou a importância do
trabalho de prevenção e citou
um projeto do Colégio Sagrado
Coração de Maria que está
sendo desenvolvido na cidade.
O ex-vereador e atual Secretário
Municipal de Saúde, Claudio
Ponciano, como representante
do Poder Executivo na reunião,
esclareceu que o
acompanhamento da política de
saúde mental e, por
consequência, das políticas de
prevenção e combate às drogas,
está ligado à Secretaria de
Saúde. De acordo com ele, hoje
trabalham no prédio central do
órgão uma assistente social e
uma psicóloga, que realizam o
acolhimento das famílias que
possuem integrantes ligados às
drogas, e de lá os casos são
encaminhados para tratamento.
Ponciano informou que foi
aberto um processo licitatório
para credenciamento de
comunidades terapêuticas, mas

este credenciamento não foi
possível devido à dificuldade de
se atender às exigências da
vigilância sanitária. O
Secretário reconheceu a
complexidade do problema, e
disse acreditar que não só o
Poder Público, mas também
toda a sociedade precisam se
envolver em busca de uma
solução.
O Secretário ressaltou, ainda,
que a participação da Câmara
nesse processo é muito
importante, afinal “é de
responsabilidade dos
vereadores a votação do
orçamento do município, no
qual está prevista verba para
construção de uma clínica”,
disse. Claudio Ponciano
informou que o Município está
disposto a conveniar-se com
qualquer comunidade ou clínica
que tenha condições de receber
os pacientes ubaenses, e que um
estudo está sendo feito para a
implantação do Centro de

Atenção Psicossocial – Álcool e
Drogas (CAPS-AD).
Sobre a construção da clínica
para recuperação de
dependentes químicos, o
vereador Paulo César disse se
tratar de questão urgente, pois
quando precisa de internação o
d ep en d en te tem q u e s er
encaminhado para outras
cidades. Tal urgência também
foi destacada pelo vereador
Carlos Rufato (PSDB). O
vereador Vinícius Samôr (PT)
disse acreditar que com a boa
vontade de todos, os recursos
públicos municipais jexistentes
serão colocados a disposição e
que outros surgirão à medida
que o trabalho for desenvolvido.
Já o vereador Antero Gomes
(PT) destacou a necessidade de
conscientização das famílias
que, muitas vezes, “levam o mau
exemplo para dentro de casa”,
disse ele. A elaboração de um
documento pela Comissão de
Educação, Saúde e Assistência

Social da Câmara, constando
ações efetivas no combate às
drogas, foi sugerida pelo
vereador Luiz Alberto Gravina
(PMDB). Projetos educacionais
foram citados pelo vereador
José Roberto Filgueiras (PT)
como forma de evitar que as
crianças venham a conhecer as
drogas. Envolver os jovens em
atividades culturais de forma a
ocupar o tempo ocioso foi uma
medida sugerida pelo vereador
Dalmo Coelho (PT) no trabalho
de prevenção às drogas.
O vereador Dr. Valadão (PTB)
lembrou da devolução anual de
recursos não utilizados pela
Câmara, cuja aplicação é
comumente acordada entre os
vereadores e o Prefeito. Ele
sugeriu que, com a
concordância dos demais edis,
neste ano sejam priorizadas as
clínicas ou comunidades que já
trabalham com usuários de
drogas no município.
A Presidente da Câmara,
vereadora Rosângela Alfenas
(PSDB) esclareceu que as
sugestões de aplicação da verba
remanescente oriunda dos
recursos recebidos pelo
Legislativo em 2011 “serão
decididas em comum acordo
entre todos os vereadores”.
Quanto às ações a serem
empreendidas pela Casa sobre o
tema em discussão, a Presidente
informou que a Câmara vai
trabalhar com metas, a partir das
quais será estipulada uma data
para que a Comissão de
Educação, Saúde e Assistência
Social e a Comissão de
Segurança Pública possam se
reunir a fim de elaborarem
propostas concretas.

Reunião com representante do DEJUB
Na semana anterior, no dia
02/05, outra reunião na Câmara
discutiu o tratamento a
dependentes químicos. Por
solicitação do vereador Dr.
Va l a d ã o , a t r a v é s d o
Requerimento nº 043/11,
compareceu ao plenário da
Casa o Sr. Cláudio Renato Dias
Vasconcelos, membro da
Diretoria do Desafio Jovem de
Ubá – DEJUB.
D r. Va l a d ã o p e d i u
esclarecimentos sobre a
aquisição de um terreno
destinado à construção de uma
clínica para tratamento de
dependentes químicos. De
acordo com o vereador, o
imóvel seria comprado com

parte (150 mil reais) dos recursos
devolvidos pela Câmara ao
Executivo no final do ano de
2009, consoante acordo entre os
vereadores e o Prefeito.
Cláudio Renato informou que ao
DEJUB foi concedido pela
Prefeitura o direito de uso de um
terreno na Comunidade da
Ligação. No entanto, afirmou
que tal terreno situa-se em local
de difícil acesso, não dispõe de
energia elétrica e nem de
infraestrutura básica. O
convidado relatou, ainda, que o
imóvel foi invadido por
moradores da localidade e um
processo de reintegração de
posse está em andamento.
O vereador Paulo César

Raymundo relatou ter ido ao
terreno da Ligação há cerca de 6
meses, acompanhado pelo
Secretário Municipal de
Planejamento e Gestão,
Francisco Nascimento, quando
verificou que um morador do
local havia ocupado parte do
terreno, mas o Secretário fez a
demarcação da área que foi
cedida ao DEJUB. O vereador
lembrou que o Juiz de Direito Dr.
Nilo Marques afirmou possuir a
sua disposição mão-de-obra e
apoio de empresários locais para
a construção da clínica de
reabilitação no local.
Quanto à verba destinada à
instituição, Cláudio Renato disse
que a quantia está em poder da

Reunião com o Sr. Claudio Renato Dias Vasconcelos (dir.), membro da Diretoria DEJUB, no dia 02/05

Prefeitura, já que o DEJUB
ainda não encontrou um imóvel
que se enquadre na sua filosofia
de trabalho, no valor máximo de
150 mil reais. Ele afirmou que o
ideal seria comprar o imóvel

onde a instituição já está
estabelecida. Lá, segundo ele, é
possível que sejam realizadas
obras de ampliação. Disse,
ainda, que tal aquisição está
sendo negociada.
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Durante a reunião ordinária do
dia 18/04, o vereador Vinícius
Samôr (PT) apresentou
indicação pela qual solicita à
Prefeitura a inclusão das
modalidades dos esportes
olímpicos entre as atividades
de educação física nas escolas
da rede municipal. O petista
justifica a proposição pelo fato
de que em 2016 o Brasil sediará
as Olimpíadas e “não podemos
perder as oportunidades de
motivação e elevação de
autoestima que este momento
traz a todos os brasileiros”, diz.
Vinícius Samôr explica que
hoje em Ubá, um aluno que
queira praticar e treinar um
esporte olímpico terá que ser
sócio de clube ou academia
particular. Os que não possuem
condições financeiras para isso
ficarão excluídos da prática de
tais modalidades. Ele afirma
que atualmente, na maioria das
escolas, os esportes praticados
nas aulas de educação física
são apenas o futebol, vôlei e
handbol. Com o incentivo do
poder público, professores e
profissionais da área poderão
introduzir na disciplina a
prática de esportes como
atletismo, judô, taekwondo,
ginástica olímpica, tênis de
mesa, entre outros.
O vereador enfatiza que com
tal atitude, “os alunos se
interessariam mais por este
tipo de esportes e ocupariam
melhor seu tempo e sua a mente
com ações positivas,
afastando-se das drogas e de
práticas indevidas, além da
possibilidade de serem
formados futuros atletas
olímpicos na cidade”.

Errata
Na matéria “Vereadores votam pela
criação da Coordenadoria do
CRAS em Ubá” publicada na
Edição nº 65 do Jornal O
Legislativo, onde se lê: “Projeto de
Lei Complementar nº 003/11, que
“Acrescenta o § 6º ao art. 32 da Lei
Complementar nº 106/209, para
criação da Coordenadoria do
Centro de Referência da
Assistência Social e dá outras
providências”; leia-se: “Projeto de
Lei Complementar nº 003/11, que
“Acrescenta o § 5º ao art. 32 da Lei
Complementar nº 106/209, para
criação da Coordenadoria do
Centro de Referência da
Assistência Social e dá outras
providências”. A retificação foi
providenciada pelo Poder
Executivo quando da sanção e
publicação da Lei Complementar
nº 134/11, decorrente da aprovação
do referido Projeto.

Legislativo vota por concessão da administração
e funcionamento do aeroporto municipal
Em dupla votação nos dias 18 e
25 de abril a Câmara aprovou
por unanimidade o Projeto de
Lei nº 011/11 que “autoriza o
Poder Executivo a outorgar
concessão da administração e
funcionamento do Aeroporto
Municipal José Resende Brando
e dá outras providências”.
O processo de concessão
ocorrerá em três fases. A
primeira é a publicação prévia
de ato justificador da
conveniência da outorga da
concessão administrativa,
caracterizando o objeto, a área e
o prazo de concessão. Depois
será realizado processo
licitatório na modalidade
concorrência pública,
observadas as normas gerais
sobre licitações e contratos da
Lei nº 8.666/93 e as normas
específicas sobre a concessão e
permissão de serviços públicos
previstas na Lei nº 8.987/95.
Por fim, será celebrado contrato
que estipule, dentre outros, os
direitos, garantias e obrigações
do poder concedente e da
concessionária, inclusive
relacionados às previsíveis
necessidades de futuras
alterações e melhoramentos das
instalações do Aeroporto
Municipal.
A proposta prevê que a
concessão “seja onerosa,
mediante pagamento ao Poder

O Projeto obteve aprovação final por unanimidade em segunda votação
durante a reunião ordinária do dia 25/04

Público concedente e que o
concessionário possa se utilizar
das seguintes espécies de
receitas: preço público pela
utilização do Aeroporto (Taxa de
Embarque), fixado por ato do
Executivo Municipal e
observadas as normas da
Infraero; tarifas para utilização
de estacionamento, sanitários,
guarda-volumes e outros
serviços prestados aos usuários;
receitas de aluguéis de espaços
comerciais; exploração de
publicidade; hangares,
terminais de carga, armazéns,
oficinas para manutenção das
aeronaves, posto de
abastecimento e similares;

outras receitas alternativas,
complementares, acessórias ou
de projetos associados ao
Aeroporto.”
Atualmente, o Aeroporto José
Resende Brando possui pista de
pouso e decolagem, área de
estacionamento, terminal de
passageiros, área destinada ao
Corpo de Bombeiros, dois
hangares e áreas não edificadas.
Pertence inteiramente ao
Patrimônio Municipal,
dispondo o Município da
prerrogativa de realizar a
concessão da administração,
mediante lei.
A movimentação no aeroporto

google.com

Vereador pede
esportes olímpicos
na educação física
das escolas municipais

local é restrita, pois não há linhas
regulares com outros
municípios mineiros, nem
mesmo com a capital do Estado.
Porém, a modernização da
estrutura de transportes do País
aponta para uma intensificação
do transporte aeroviário, como
consequência do crescimento da
economia e do surgimento de
diversos pólos descentralizados.
Nesse contexto, justificou o
Executivo, diante da “exigência
da modernização dos
transportes e do próprio
desenvolvimento local e
regional, é preciso se preparar
para uma maior movimentação
do aeroporto municipal.” A
concessão só pode ocorrer
através de contrato
administrativo típico, ou seja,
caracterizado pelo predomínio
de direitos do Poder Público
contratante sobre o particular
contratado.
Ao concluir o texto que
encaminhou o projeto, a
Prefeitura ressalta que “como
em outras iniciativas, buscamos
desonerar o Poder Público ao
mesmo tempo em que
envolvemos o setor privado”.
O projeto aprovado pelos
vereadores se converteu na Lei
nº 3.971/11, de 28 de abril de
2011, publicada em 09 de maio
no Jornal Atos Oficiais.

Câmara aprova lei que autoriza
reforma da sede do Consep
Em duas votações realizadas
durante nos dias 18 e 25 de
abril, os vereadores
aprovaram por unanimidade o
Projeto de Lei nº 009/11 que
“autoriza o Poder Executivo a
transferir recursos financeiros
ao CONSEP – Conselho
Comunitário de Segurança
Pública, para o fim que
menciona e contém outras
disposições”.
O Consep é uma entidade

parceira do Município e da
Polícia Militar de Minas
Gerais e busca envolver a
comunidade em atividades de
defesa dos direitos sociais. O
prédio onde a entidade
funciona foi adquirido da
extinta Rede Ferroviária
Federal, está localizado na
Rua Camilo dos Santos,
próximo à Estação Ferroviária
de Ubá, e integra o patrimônio
público municipal.

Conforme mensagem do
Poder Executivo, que
encaminhou a matéria à
Câmara, o valor dos recursos a
serem transferidos é de 50 mil
reais, que serão destinados à
reforma e adaptações no
imóvel utilizado com zelo e
responsabilidade pelo
Consep. A reforma pretendida
não vai alterar a estrutura atual
do imóvel, já que ele integra
um conjunto arquitetônico

tombado pelo Patrimônio
Cultural do Município.
“Sendo um imóvel público,
pertencente à Municipalidade,
impõe-se a sua manutenção e
muito justo que o seja com
recursos do erário”, explica o
texto. E conclui que, com as
obras, “o imóvel será mais
bem adaptado para o
desempenho dos serviços ali
desenvolvidos em prol da
coletividade.”

Acompanhe as reuniões
da Câmara Municipal de Ubá
Segundas-Feiras às 19h
Rua Santa Cruz, 301
jornalismo@camarauba.mg.gov.br
@camara_uba
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Proposições do Poder Legislativo
Proposições da reunião do dia 04/04/2011
Vereador Antero Gomes de Aguiar:
Indicação 071/11, ao Prefeito, solicitando
estudos visando a construção de uma fossa
séptica para atender os bairros Jardim
Esperança e João Teixeira, a pedido dos
moradores; Indicação 072/11, ao Prefeito,
solicitando a realização de limpeza geral no
Bairro Pires da Luz, a pedido dos moradores;
Indicação 073/11, ao Prefeito, solicitando a
colocação de bueiros para captação de águas
pluviais, na Rua Curitiba, antes da realização
do asfaltamento da mesma, a pedido dos
moradores; Indicação 074/11, ao Prefeito,
solicitando a colocação de placas de trânsito
nas ruas do Bairro Pires da Luz, a pedido dos
moradores.
Ve r e a d o r D a l m o J o s é C o e l h o :
Representação 016/11, ao Diretor da Escola
Estadual Barão do Rio Branco para, junto à
Secretaria Municipal de Educação, promover
estudos, visando à construção de um Poço
Semi-Artesiano para Atender a referida
escola, visto que o reservatório atual não
atende à demanda dos alunos.
Vereador Jorge Custódio Gervásio:
Requerimento 046/11, ao Prefeito,
solicitando a continuação do Asfaltamento da
Rua Cecília Petrolina Moreira, do Bairro Vila
Casa, a pedido dos moradores. A referida
proposição reitera a inicial Indicação 375/09
do Vereador Paulo César Raymundo;
Indicação 075/11, ao Prefeito, solicitando a
capina e a construção de passeios na Avenida
Paulino Fernandes do Bairro Paulino
Fernandes.
Vereador José Roberto Reis Filgueiras:
Moção de Congratulações e Aplausos 020/11,
à Associação de Moradores do Bairro
Schiavon, pela comemoração de seus dez
anos de fundação completados no dia 31 de
março de 2011; Indicação 076/11, ao Prefeito,
solicitando a construção de um quebra-molas
em frente ao número 135, da Rua Capitão
Teixeira Pinto, do Bairro Inês Groppo.
Vereador Luiz Alberto Gravina: Moção de
Pesar 021/11, pelo falecimento do Saudoso
Senhor Miguel Jacob Ibrahim, ocorrido
recentemente.
Vereador Maurício Valadão: Requerimento
047/11, ao Prefeito, encaminhando
informações referentes à publicação de uma
matéria na cidade de Viçosa; Indicação
077/11, ao Prefeito, sugerindo a colocação de
um busto na Praça Guido Marliere, em
homenagem ao ex-vice presidente, José
Alencar, falecido recentemente.
Proposições Englobadas - Autoria de Todos
os Vereadores: Moção de Pesar 022/11, pelo
falecimento do Saudoso Senhor José Alencar,
ocorrido recentemente.
Proposições da reunião do dia 11/04/2011
Vereador Antero Gomes de Aguiar:
Indicação 071/11, ao Prefeito, solicitando
asfaltamento da Rua Rubens Aroeira, do
Bairro Santa Edvirges, a pedido dos
moradores.
Vereador Carlos da Silva Rufato: Moção
de Pesar 019/11, pelo falecimento da Senhora
Nadir Dias Rufato, ocorrido dia 10/04/11.
Vereador Dalmo José Coelho: Indicação
079/11, ao Prefeito, solicitando providências
diante de um enxame de abelhas localizado
em um poste junto à Rua São Geraldo, do
Distrito de Ubari; Requerimento 048/11, ao
Prefeito, solicitando asfaltamento na Avenida
Doutor Fecas, do Bairro Eldorado, reiterando
a indicação 230/09 do mesmo Vereador;
Requerimento 049/11, ao Prefeito,
solicitando asfaltamento da Rua Porto Alegre
do Bairro Santana, reiterando a indicação
024/10 do mesmo Vereador.
Vereador Jorge Custódio Gervásio:
Indicação 080/11, ao Prefeito, solicitando
estudos técnicos necessários que visem
colocar nas Escolas do Município,
seguranças ou guardas municipais, para dar
mais segurança às escolas; Requerimento
050/11, ao Prefeito, solicitando o
pronunciamento e informações referentes às
alegações do Vereador Paulo César
Raymundo, proferidas na última reunião
ordinária, acerca do atendimento do
executivo às solicitações da oposição;
Requerimento 051/11, ao Prefeito,
solicitando a colocação de pedras na parte
baixa da Rua Jofre Costa Marcos, reiterando a
indicação 243/10 do mesmo Vereador;
Requerimento 053/11, ao Prefeito,
solicitando limpeza geral da Rua José
Augusto Marcos, do Bairro Olaria até o
Mangueira Rural, reiterando a indicação
003/09 do mesmo Vereador; Requerimento

054/11, ao Prefeito, solicitando asfaltamento
de todas as Ruas do Bairro Schiavon,
reiterando o requerimento 021/10 de autoria
do mesmo Vereador e indicação 111/09 de
autoria do Vereador Paulo César Raymundo;
Projeto de Lei 012/2011, Dispõe sobre a
Concessão do Título de Cidadania Honorária
de Ubá, à Senhora Delfina de Paula da Silva.
Vereador José Roberto Reis Filgueiras:
Indicação 081/11, ao Prefeito, solicitando a
construção de rede de captação de águas no
final da Rua José Doriguetto, do Bairro
Schiavon, a pedido dos moradores; Indicação
082/11, ao Prefeito, solicitando limpeza e
capina da Rua Francisco André de Araújo, do
Bairro Schiavon, a pedido dos moradores;
Indicação 083/11, ao Prefeito, solicitando
limpeza e capina da Avenida Marechal
Floriano (Beira Linha), do trecho do Bairro
Palmeiras, até o Bairro Vila Casal; Indicação
084/11, ao Prefeito, solicitando limpeza e
capina das Ruas José Doriguetto, José
Bernardo Maciel e Carlos Teixeira Siqueira,
ambas da parte alta do Bairro Schiavon, a
pedido dos moradores; Indicação 085/11, ao
Prefeito, solicitando limpeza e capina dos
dois Escadões do Bairro Schiavon.
Vereador Luiz Alberto Gravina: Indicação
086/11, ao Prefeito, sugerindo encaminhar ao
Legislativo, projetos de lei que dariam dia de
folga ao servidor municipal na data do
aniversário do mesmo, e que modifique o
estatuto do servidor com o intuito de conceder
30 dias úteis de férias podendo ser divididas
de duas vezes, por opção do servidor.
Vereador Maurício Valadão: Requerimento
052/11, ao Prefeito, lembrando-lhe do
cumprimento da cláusula 3.2 do Contrato em
anexo, e, solicitando informações sobre o
local da Avenida Beira Rio em que será
construída a referida ponte.
Vereador Paulo César Raymundo:
Representação 020/11, ao Governador de
Minas Gerais e ao Presidente da Assembléia
Legislativa, solicitando estudos visando
reduzir o percentual de IPVA no Estado.
Proposições da reunião do dia 18/04/2011
Vereador Antero Gomes de Aguiar:
Indicação 087/11, ao Prefeito, solicitando a
construção de um quebra-molas e uma faixa
de pedestres próximo ao nº 98 da Rua Adão
Quintão, do Bairro Agroceres, a pedido dos
Funcionários do CRAS;Requerimento
033/11, ao Prefeito, solicitando
asfaltamento da Rua Miguel Candian do
Bairro Meu Sonho, reiterando a indicação
091/09 do mesmo Vereador.
Vereador Carlos da Silva Rufato:
Indicação 088/11, ao Prefeito, solicitando a
construção de um Escadão dentro da área de
servidão da Rua Maria da Glória do Bairro
Altair Rocha; Indicação 089/11, ao Prefeito,
solicitando a colocação de quebra-molas
junto à Rua Maria da Glória, do Bairro Altair
Rocha, bem como limpeza Geral no Referido
Bairro; Indicação 090/11, ao Prefeito,
solicitando asfaltamento das Ruas: Jaime
Balbi, Pierandrei e Campomizzi (parte final),
todas do Bairro Altair Rocha; Moção de
Congratulações e Aplausos 023/11, ao
Enfermeiro Marcelino Vieira Tonieto, pelos
relevantes serviços prestados à área da saúde
de nossa cidade.
Vereador Dalmo José Coelho: Indicação
091/11, ao Prefeito, solicitando a instalação
de outro telefone público na Comunidade da
Barrinha, bem como o concerto do que lá se
encontra, a pedido dos moradores;
Representação 021/11, ao Gerente da
Oi/Telemar, solicitando providências
referentes ao mau funcionamento dos
telefones fixos do Distrito de Ubari à noite.
Vereador Jorge Custódio Gervásio:
Indicação 092/11, ao Prefeito, solicitando a
construção de uma área de lazer na
comunidade do Bairro Schiavon, a pedido
dos moradores; Indicação 093/11, ao
Prefeito, solicitando que o Bairro Schiavon,
uma comunidade independente, distinta dos
Bairros Palmeiras e Vila Casal (Retirado por
Solicitação do Autor); Requerimento 055/11,
ao Prefeito, solicitando providências ao
trânsito e construção de quebra-molas na
Avenida Olegário Maciel, do Trevo até o
Aeroporto, atendendo às reivindicações dos
moradores pelo abaixo-assinado anexo;
Requerimento 056/11, ao Gerente da Viação
Ubá, solicitando atendimento do serviço de
transporte público municipal às Ruas da parte
alta do Bairro Schiavon, reiterando o
requerimento 120/10 de mesma autoria.
Vereador José Roberto Reis Filgueiras:
Indicação 094/11, ao Prefeito, solicitando a

construção de redes de captação de águas
pluviais nas Ruas Professor Arthidoro da
Costa e José Flores da Silva, a pedido da
Associação de Moradores do Bairro São
Judas Tadeu; Indicação 095/11, ao Prefeito,
solicitando a limpeza das Manilhas da Rua
Onofre Leite, a pedido da Associação de
Moradores do Bairro São Judas Tadeu;
Indicação 096/11, ao Prefeito, solicitando a
limpeza geral de todas as ruas do Bairro São
Judas Tadeu, a pedido de sua Associação de
Moradores;
Vereadora Rosângela Maria Alfenas de
Andrade: Requerimento 057/11, ao Prefeito,
solicitando devido asfaltamento de todas as
Ruas do Distrito de Miragaia, reiterando a
indicação 160-A/2010 de mesma Autoria.
Vereador Vinícius Samôr de Lacerda:
Indicação 097/11, ao Prefeito, solicitando a
recuperação do sistema de iluminação da
Praça do Rosário; Indicação 098/11, ao
Prefeito e Secretário de Educação,
solicitando a implantação das modalidades
dos esportes Olímpicos na educação física
das escolas da rede municipal.
Proposições da reunião do dia 25/04/2011
Vereador Antero Gomes de Aguiar :
Indicação 099/11, ao Prefeito, solicitando a
colocação de uma faixa de pedestres na Rua
do Divino, em frente ao escadão;
Requerimento 058/11, ao Prefeito,
solicitando serviços de limpeza na Praça
Altair Rocha do Bairro Altair Rocha, a
pedido dos moradores, reiterando o
Requerimento 134/10 de Todos os
Vereadores; Representação 022/11, ao
Chefe do Departamento De Operação e
Distribuição Oeste da ENERGISA,
solicitando providências urgentes que se
fizerem necessárias para a troca de
lâmpadas queimadas na Praça Altair Rocha,
Bairro Altair Rocha, a pedido dos
moradores.
Vereador Carlos da Silva Rufato:
Indicação 100/11, ao Prefeito, solicitando
interceder junto à ENERGISA, visando à
colocação de três postes de iluminação
pública no final da Rua Orestes Bovareto
Parma, Bairro Nossa Senhora de Fátima.
Vereador Dalmo José Coelho: Indicação
0101/11, ao Secretário Municipal de
Educação, solicitando a implantação do
Projeto Cultural “Arte e Cidadania na
Escola” na Comunidade da Barrinha;
Requerimento 059/11, ao Prefeito,
solicitando calçamento e asfaltamento das
Ruas do Bairro Santa Rosa, reiterando
parcialmente os Requerimentos 002/09 e
057/09 dos Vereadores Luiz Alberto Gravina
e Antero Gomes de Aguiar, nesta ordem;
Representação 023/11, ao Secretário de
Saúde, solicitando uma fila para atendimento
prioritário junto à Secretaria da Saúde de
Ubá, em atendimento à Lei Federal 10.048;
Moção de Congratulações e Aplausos 024/11,
ao Secretário Municipal de Educação, pelos
relevantes serviços prestados na cidade de
Ubá.
Vereador Jorge Custódio Gervásio:
Indicação 102/11, ao Prefeito, solicitando
interceder junto à ENERGISA, visando
promover a iluminação da Estação da Praça
Guido Marliere.
Vereador José Roberto Reis Filgueiras:
Indicação 103/11, ao Prefeito, solicitando
uma “Operação Tapa Buracos” em toda a
extensão da Avenida Amadeu José Schiavon
do Bairro Schiavon, a pedido da Associação
de Moradores do mesmo Bairro; Indicação
104/11, ao Prefeito, solicitando um quebramolas em frente ao número 123 da Avenida
Amadeu José Schiavon, do Bairro Schiavon,
a pedido da Associação de Moradores do
mesmo Bairro; Requerimento 060/11, à Mesa
Diretora, solicitando um Seminário
Legislativo para discutir a questão do
Trânsito na Cidade de Ubá; Moção de
Congratulações e Aplausos 025/11, à Igreja
Evangélica Assembléia de Deus Ministério
Cordovil, pelo maravilhoso trabalho que vem
realizando na cidade de Ubá.
Vereador Luiz Alberto Gravina: Indicação
105/11, ao Prefeito, solicitando interceder
junto à ENERGISA, visando dar melhor
iluminação à Praça do Povoado São
Domingos, na Colônia Padre Damião, a
pedido dos moradores.
Proposição Englobada - Todos os
Vereadores: Moção de Congratulações e
Aplausos 105/11, parabenizando todos os
Contabilistas em comemoração ao dia deste
profissional dia 25 de Abril.
Proposições da reunião do dia 02/05/2011

Vereador Antero Gomes de Aguiar:
Indicação 106/11, ao Prefeito, solicitando a
construção de uma ponte de concreto na Rua
Marcília Gazola Candian, do Bairro Meu
Sonho, a pedido dos moradores;
Requerimento 061/11, ao Prefeito,
solicitando a construção de um quebra-molas
em frente ao nº 259 da Avenida Juscelino
Kubitschek, do Bairro Santana, a pedido dos
moradores, reiterando a Indicação 195-09 do
Vereador Dalmo José Coelho.
Vereador Carlos da Silva Rufato:
Indicação 107/11, ao Prefeito, solicitando
limpeza geral dos Bairros Paulino Fernandes
e Matheus Schetino, a pedido dos moradores;
Indicação 108/11, ao Prefeito, solicitando
limpeza geral do Bairro Santa Bernadete,
principalmente nas partes mais afastadas, a
pedido dos moradores; Representação
024/11, ao Gerente Distrital da Copasa,
solicitando colocação de rede de
abastecimento de água para atender a
Comunidade de Santana II, na Estrada
Ubá/Guidoval, a pedido dos moradores;
Representação 025/11, ao CEDEC
(Coordenadoria Estadual de Defesa Civil),
solicitando uma vistoria e urgentes
providências em prol dos cidadãos atingidos
pelo desmoronamento ocorrido na Rua José
Teixeira de Abreu, do Bairro Santa
Bernadete, conforme documentação em
anexo; Moção de Congratulações e Aplausos
027/11, ao Chefe do Setor de Controle e
Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde,
João Paulo da Silva, pelos relevantes serviços
prestados à área da saúde de nossa cidade.
Ve r e a d o r D a l m o J o s é C o e l h o :
Requerimento 062/11, ao Prefeito,
solicitando estudos com o intuito de notificar
os proprietários dos imóveis que possuem
passeios irregulares ou que não possuem,
para arrumar-los ou, que o município
promova as reformas cabíveis, nos padrões
atuais de acessibilidade, reiterando
parcialmente a Indicação 002/09 do Vereador
Jorge Custódio Gervásio; Requerimento
063/11, ao Prefeito, solicitando a construção
de uma Creche, no Bairro Pires da Luz,
reiterando a Indicação 093/09 do mesmo
Vereador;
Vereador Jorge Custódio Gervásio:
Indicação 109/11, ao Prefeito, indicando-lhe
a necessidade de fiscalização nas farmácias
do município, no que concerne ao Preço
diferenciado cobrado a mais, nos feriados e
finais de semana, a pedido dos moradores;
Requerimento 065/11, ao Prefeito,
solicitando que encaminhe à Câmara, cópia
do Contrato celebrado entre a Viação Ubá
Transportes LTDA e o Município;
Requerimento 066/11, ao Prefeito,
solicitando informações acerca do
pronunciamento do Vereador Paulo César
Raymundo, em reunião Ordinária dia 04 de
abril, reiterando o Requerimento 050/2011 do
Mesmo Vereador; Requerimento 067/11, ao
Prefeito, solicitando informações relativas ao
critério utilizado e, documentações
necessárias para a transferência do ITBI,
reiterando o Requerimento 015/2011 do
mesmo Vereador.
Vereador José Roberto Reis Filgueiras:
Indicação 110/11, ao Prefeito, solicitando
limpeza e capina química da Rua Olavo
Bilaque, do Bairro Talma, a pedido dos
moradores; Indicação 111/11, ao Prefeito,
solicitando limpeza de um Bueiro da Rua
Mantiqueira do Bairro Cristo Redentor,
próximo ao número 163, a pedido dos
moradores; Projeto de Lei 018/2011, que
“Declara de Utilidade Pública Municipal, a
Associação dos Moradores e Amigos do
Bairro Residencial São Judas Tadeu, com
sede nesta cidade”.
Vereador Luiz Alberto Gravina: Indicação
112/11, ao Prefeito, solicitando a manutenção
da Estrada do Córrego Santo Anastácio, a
pedido dos moradores; Indicação 113/11, ao
Prefeito, solicitando a construção da Praça no
local demarcado, em frente à Igreja Sagrado
Coração de Maria, no Córrego Santo
Anastácio, a pedido dos moradores;
Indicação 114/11, ao Prefeito, solicitando
sinalização na Praça José Custódio, no
Povoado São Domingos, no sentido de
impedir o estacionamento de veículos em
toda sua extensão, bem como 6 containers de
Lixo e a Poda das árvores do referido
logradouro; Indicação 115/11, ao Prefeito,
solicitando a construção de três quebra-molas
na Rua Manoel Soares, do Povoado São
Domingos, da Colônia Padre Damião, a
pedido dos moradores; Indicação 116/11, ao

Prefeito, solicitando a colocação de uma
antena de internet para atender a população da
zona Rural de nosso município.
Vereador Paulo César Raymundo:
Representação 026/11, ao Dono e ao Gerente
da Viação Ubá, Conselho Municipal de
trânsito, Divisão de Trânsito da PMU,
convidando-os a participar da Reunião
Ordinária do dia 16 de maio de 2011; Moção
de Pesar 028/11, pelo falecimento do Senhor
Antônio César Moreira, ocorrido
recentemente.
Proposições da reunião do dia 09/05/2011
Vereador Antero Gomes de Aguiar:
Indicação 117/11, ao Prefeito, solicitando a
instalação de um Telefone Público na Rua
Maria Monis, do Bairro Olaria, em frente ao
número 327, a pedido dos moradores;
Indicação 118/11, ao Prefeito, solicitando
calçamento de aproximadamente 20 metros,
na Travessa Santo Expedito, Bairro São
Domingos, a pedido dos moradores;
Representação 027/11, ao Chefe da 5ª
Coordenadoria Regional do DER, solicitando
a colocação de dois quebra-molas próximos à
entrada do Bairro Santa Edwirges, no sentido
Ubá/Divinésia, a pedido dos moradores;
Projeto de Lei 020/11, que “Dispõe sobre a
denominação de Travessa Maria Aparecida
Procópio Bigogno a logradouro Público desta
cidade”.
Vereador Carlos da Silva Rufato:
Indicação 119/11, ao Prefeito, solicitando
interceder junto à Energisa, visando à
colocação de três postes de iluminação
pública no Trevo do Bairro Santa Edwirges,
acesso ao Município de Divinésia, tal como a
colocação de um quebra-molas nas
proximidades do local; Indicação 120/11, ao
Prefeito, solicitando a reconstrução de um
muro que desabou em virtude das fortes
chuvas, na Rua Francisco Xavier Gomes, nº
60, Bairro Primavera.
Vereador Dalmo José Coelho: Indicação
1 2 1 / 11 , a o P r e f e i t o , s o l i c i t a n d o
Recapeamento do Asfalto da Rua Principal
do Bairro Peluso, acima da Escolinha Lápis
de Cor; Indicação 122/11, ao Prefeito,
solicitando a construção de um quebra-molas
entre os Comércios Móveis Lucarelli e
Sacolão Catalão, na Avenida Beira Rio;
Requerimento 069/11, à empresa VIVO,
solicitando melhoria do sinal de Telefonia
Móvel no Distrito de Ubari, reiterando assim,
a representação 045/10.
Vereador Jorge Custódio Gervásio:
Indicação 123/11, ao Prefeito, solicitando o
fornecimento de “Quites de Lanche” aos
cidadãos do Município que são
encaminhados à outras cidades para
tratamento de saúde; Requerimento 070/11,
ao Prefeito, solicitando informações
referentes ao Concurso Público a ser
realizado pela Prefeitura Municipal de Ubá.
Ve reador Luiz Alberto Gravina:
Requerimento 071/11, ao Prefeito,
solicitando o Recapeamento do Asfalto de
todas as Ruas do Bairro São Judas Tadeu,
reiterando parcialmente a Indicação 228/09
de autoria do Vereador Carlos Rufato e a
Indicação 136/10 de autoria de todos os
Vereadores.
Vereador Maurício Valadão Reimão de
Melo: Requerimento 072/11, ao Prefeito,
solicitando maior fiscalização na Feira Livre,
visando coibir os frequentes furtos ocorridos
no local.
Vereador Paulo César Raymundo:
Indicação 124/11, ao Prefeito, solicitando
asfaltamento da Rua Maria Duarte Cancela,
do Bairro COHAB, a pedido dos moradores;
Indicação 125/11, ao Prefeito, solicitando
asfaltamento das Ruas Alameda das
Orquídeas, Alameda das Crisálidas, e
Alameda das Camélias, ambas do Bairro
Cidade Jardim, a pedido dos moradores;
Requerimento 073/11, ao Prefeito,
solicitando asfaltamento das Ruas Amabile
Parma Dorigueto, Adolfo Rodrigues de
Oliveira, Maestro João Ernesto, Engenheiro
Manoel Gonçalves Coelho e Nicolau Papa,
todas do Bairro Industrial, reiterando
parcialmente as proposições: Indicação
080/09 e Requerimento 051/10 de Autoria do
Vereador Carlos Rufato, e Indicação 402/09
de autoria do Vereador Luiz Alberto Gravina.
Vereadora Rosângela Maria Alfenas de
Andrade: Projeto de Lei 019/11, que
“Revoga o Art. 2º da Lei Municipal 3.700/08,
que fixa os subsídios dos Vereadores do
Município de Ubá, Minas Gerais, para a
legislatura de 2009 a 2012, e dá outras
providências.
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