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Comissão de vereadores discute sobre aterro sanitário
Os vereadores Jorge Gervásio (PV) e Carlos Rufato
(PSDB), respectivamente presidente e membro
suplente da Comissão de Agricultura, Comércio,
Indústria e Meio Ambiente, Antero Gomes (PT) e
Vinícius Samôr (PT), reuniram-se com os
Secretários Municipais de Planejamento e Gestão,
Francisco Antônio Nascimento, e de Meio
Ambiente, José Gomes de Lanes, no dia 05 de abril.
Na visita ao conhecido “lixão” de Ubá, Secretários e
Vereadores discutiram sobre o aterro sanitário, em
construção no local, além da criação de uma estação
de transbordo. Também foram analisadas as futuras
condições de trabalho dos catadores de material
reciclável.

Saneamento e limpeza
urbana em pauta na
Câmara

Comissão de Agricultura, Comércio, Indústria e Meio Ambiente da Câmara
e representantes do Executivo em visita ao conhecido “lixão” de Ubá

Vereadores votam
pela criação da
Coordenadoria do
CRAS em Ubá

Legislativo aprova contas do município
referentes aos exercícios de 2002 e 2009
Pág 02
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Pág 02

A importância de dar nome
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Em 11 de abril, o Legislativo
aprovou por unanimidade o
Projeto de Lei Complementar
nº 003/11, que “Acrescenta o
§ 6º ao art. 32 da Lei
Complementar nº 106/2009,
para a criação da
Coordenadoria do Centro de
Referência da Assistência
Social, e dá outras
providênicas”. A matéria visa
o atendimento às Normas
Operacionais Básicas do
Sistema Único de Assistência
Social.
O parágrafo acrescentado terá
a seguinte redação: “As
unidades de execução
desconcentrada do
desenvolvimento social são
subordinadas à Secretaria
M u n i c i p a l
d e
Desenvolvimento Social e
compreendem as
Coordenadorias do Centro de
Referência da Assistência
Social”.

Neste mês de abril várias proposições relacionadas
com saneamento básico, infraestrutura sanitária e
limpeza urbana foram apresentadas pelos
vereadores Jorge Gervásio (PV), Dalmo Coelho
(PT), Antero Gomes (PT) e José Roberto Filgueiras
(PT).
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Câmara aprova projeto que cria
escola e cargos de Diretor Escolar
Os vereadores aprovaram por
unanimidade no dia 11 de
abril o Projeto de Lei
Complementar nº 004/11, que
“Cria, no quadro de cargos
comissionados do Executivo
Municipal de Ubá, 02 cargos
de Diretor Escolar I, cria a
Escola Municipal Recanto
São Domingos e dá outras
providências”.

Conforme a mensagem que
encaminhou a matéria ao
Legislativo, a escola a ser
criada é uma antiga
reivindicação das
comunidades dos bairros São
Domingos, Eldorado e
Louriçal, e preencherá uma
lacuna na oferta de vagas de
educação infantil nesses
bairros.
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Legislativo aprova contas do município referentes
aos exercícios de 2002 e 2009
Os vereadores ubaenses
aprovaram, em dupla votação
nos dias 4 e 11 de abril, os
Projetos de Decreto Legislativo
nº 001/11 e 002/11 que
aprovam, respectivamente, as
Contas do Município de Ubá
referentes aos exercícios de
2009 e 2002.
As contas foram devidamente
apreciadas pelo Tribunal de
Contas de Minas Gerais que
concluiu pela emissão de
Parecer Prévio favorável à
aprovação. Após análise, a
Comissão de Orçamento,

Finanças e Tomada de Contas
da Câmara Municipal
(COFTC), presidida pelo
vereador Dalmo Coelho (PT),
acompanhou o citado parecer
do TCU. Os projetos foram
submetidos à discussão e
votação plenária, sendo
aprovados por unanimidade.
Durante a discussão, o Líder do
Governo na Câmara, vereador
Vinícius Samôr (PT), destacou a
ausência de ressalvas relevantes
no Parecer do TCU que decidiu
pela prévia aprovação das
Contas do exercício de 2009.

Vereador solicita redução da alíquota do IPVA
“Muitos mineiros emplacam seus veículos em outros estados para
pagar valor menor do imposto”, afirma Paulo César
Em 11 de abril o vereador
Paulo César Raymundo
(DEM), Vice-presidente da
Câmara, solicitou o envio de
correspondência ao Governo
do Estado e à Assembléia
Legislativa para que, após
realização dos estudos técnicos
necessários, seja verificada a
possibilidade de se reduzir a
alíquota do Imposto sobre a
Propriedade de Veículos
Automotores – IPVA – que
atualmente é de 4% em Minas
Gerais.
Na proposição, aprovada por
unanimidade pelos demais
vereadores, Paulo César
explica que ao realizar uma
pesquisa do percentual de
cobrança do IPVA nas demais
unidades da Federação,
constatou que na maioria delas
se aplica uma alíquota abaixo
da cobrada em Minas. E

Mesa diretora - Biênio
2011/2012

conclui que, por esta razão, “são
muitos os casos de mineiros que
emplacam seus veículos em
outros estados, diminuindo,
assim, a receita tributária em
nosso Estado e também no
Município já que metade do
valor arrecadado é repassada ao
município onde o veículo foi
licenciado.”

O autor da proposição, vereador Paulo César

O IPVA é um imposto estadual,
cobrado anualmente, cuja
alíquota varia em cada Estado de
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o fato gerador na data em que se
perde a imunidade ou a
isenção.
A SEF/MG esclarece, ainda,
que o valor a pagar é calculado
com base no valor venal do
veículo, sobre o qual se aplica
uma alíquota que varia de 1 a 4
%. O pagamento do referido
imposto pode ser feito de uma
só vez (com desconto de 3%)
ou em três parcelas
consecutivas (sem o desconto),
observando-se o valor mínimo
de R$ 90,00, necessário para
parcelamento. As datas de
vencimento são escalonadas
de acordo com o final da placa,
iniciando-se em janeiro, e o
contribuinte inadimplente fica
sujeito a cobrança de multas e
juros, bem como impedido de
obter o licenciamento do
respectivo veículo. A revisão
ou restituição do IPVA podem
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1 a 6%. Ele é, provavelmente, o
imposto estadual mais
conhecido, uma vez que atinge
todas as pessoas que possuem
automóveis de passeio ou
utilitários, caminhonetes de
carga, motocicletas, ônibus,
caminhões, aeronaves e
embarcações, salvo em
situações de isenção ou
imunidade.
Segundo informações contidas
na página da Secretaria de
Estado da Fazenda na internet,
o IPVA tem como fato gerador
a propriedade do veículo em 1º
de janeiro de cada exercício.
No entanto, tratando-se de
veículo novo, considera-se
ocorrido o fato gerador na data
da sua primeira aquisição ou, se
o veículo é de procedência
estrangeira, na data do seu
desembaraço aduaneiro.
Também se considera ocorrido
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ser solicitadas, caso se discorde
do valor calculado pela
SEF/MG ou se efetue
pagamento maior que o devido.
O Estado repassa ao
município onde o veículo está
licenciado, 50% da receita
arrecadada com o IPVA depois
de descontado o percentual do
FUNDEB previsto no Inciso II,
do parágrafo 1º do artigo 31,
Lei 11.494/07. O produto da
arrecadação deve ser aplicado
na prestação de serviços
públicos como saúde,
educação e segurança. Em
Minas Gerais, a cobrança e o
controle da arrecadação do
IPVA é responsabilidade da
Superintendência de
Arrecadação e Informações
Fiscais (SAIF) - Subsecretaria
da Receita Estadual (SRE), da
Secretaria de Estado de
Fazenda (SEF/MG).
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Saneamento e limpeza urbana em pauta na Câmara
Neste mês de abril várias
proposições relacionadas com
saneamento básico,
infraestrutura sanitária e limpeza
urbana foram apresentadas pelos
vereadores Jorge Gervásio (PV),
Dalmo Coelho (PT), Antero
Gomes (PT) e José Roberto
Filgueiras (PT).
O recém-empossado vereador
José Roberto indicou ao
Executivo a necessidade de
limpeza e capina da Avenida
Marechal Floriano (Beira
Linha), no trecho do Bairro
Palmeiras até o Bairro Vila
Casal, a pedido dos moradores.
Também na Beira Linha, José
Roberto solicitou o mesmo
serviço para a Rua Francisco
André de Araújo, do Bairro
Palmeiras até o Triângulo.
Já no Bairro Schiavon, o novo
vereador quer a limpeza dos dois
Escadões e das ruas José
Dorigueto, José Bernardo
Maciel e Carlos Teixeira
Siqueira, todas na parte alta do
bairro. O edil também solicitou

ao Executivo a construção de
rede para captação de águas
pluviais no final da Rua
Dorigueto.
O vereador Jorge Gervásio
reiterou indicação de sua autoria
pela qual solicitou ao Prefeito a
limpeza geral da Rua José
Augusto Marcos, do Bairro
Olaria até o Mangueira Rural.
Jorge indicou, ainda, a
necessidade de capina e
construção de passeios na
Avenida Paulino Fernandes, no
bairro de mesmo nome. Segundo
ele, o local é muito freqüentado
por pessoas que lá praticam
caminhadas e corridas, ficando
expostas ao risco iminente de
atropelamentos.
Preocupados com a proliferação
de insetos e animais
peçonhentos, os moradores do
Pires da Luz reivindicaram a
limpeza deste populoso bairro. O
pedido foi apresentado à
Prefeitura através da indicação
nº 072/11, de autoria do vereador
Antero Gomes.

Outra proposição do vereador
Antero, também dirigida ao
Prefeito, é para que se verifique a
possibilidade de construção de
uma fossa séptica para atender os
bairros Jardim Esperança e João
Teixeira (Tanquinho), que, de
a c o r d o c o m o v e r e a d o r,
reclamam do mau cheiro
naquela área em função de o
córrego ter pouco fluxo de água.
Dalmo Coelho solicitou o envio
de correspondência à Diretoria
da Escola Estadual Barão do Rio
Branco, localizada em Ubari,
para estudo da possibilidade de
construção de um poço semiartesiano que atenda a escola. Na
Representação o edil explica que
“o reservatório que lá se
encontra é insuficiente para
atender aos alunos em situações
como, por exemplo, as
periódicas lavagens da caixa
d'água e eventuais reformas,
ocasiões em que há redução nos
horários de aula”.
Todas as proposições foram
aprovadas por unanimidade.
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1
Os autores das proposições: vereadores Jorge Gervásio (1),
José Roberto Filgueiras (2), Dalmo Coelho (3) e Antero Gomes (4)
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Comissão de vereadores discute sobre aterro sanitário
Vereadores e Secretários Municipais se reuniram no dia 05 de abril e visitaram o conhecido lixão de Ubá

O Presidente da Comissão de Agricultura, Comércio, Indústria e Meio
Ambiente, vereador Jorge Gervásio (dir.), representantes do Executivo,
vereadores Carlos Rufato, Vinícius Samôr e Antero Gomes

construções e fábricas, o que
evidencia que o lixo jogado na
área não é apenas o doméstico,
tendo várias outras
procedências.
O que a Secretaria de
Planejamento e Gestão
informa a respeito...
“A cidade de Ubá há mais de
vinte anos criou um Aterro
Controlado na Ligação, e
durante esses anos,
infelizmente, este aterro se
transformou num verdadeiro

'lixão' a céu aberto. A atual
Administração, preocupada
com esta situação vem
realizando melhorias no local
visando à redução ao mínimo
considerado possível, do ponto
de vista técnico e dos recursos
financeiros disponíveis, do
potencial de comprometimento
ambiental do local.
Para isso a Prefeitura não mais
depositará os Resíduos Sólidos
Urbanos naquele local. Lá está
sendo construída uma Estação
de Transbordo, ou seja, um
local onde provisoriamente são

acumulados dentro de
caçambas os resíduos
domiciliares coletados pela
empresa de limpeza pública
contratada pela prefeitura,
que após completar a carga
levará o lixo para o Aterro
Sanitário licenciado
localizado na cidade de Juiz
de Fora. Assim a Prefeitura
estará cumprindo a lei
ambiental e terá um tempo
maior para buscar recursos
junto ao governo do Estado
para construir o seu Aterro
Sanitário cujo terreno já foi
adquirido pela atual
administração.
O u t r a a ç ã o d a
Administração é a criação da
Unidade de Triagem de
Resíduos Secos que será
instalada em um galpão
alugado pela Prefeitura e
gerenciada pelos catadores
organizados em
associação/cooperativa. Os
custos com o transporte, o
recolhimento do 'lixo seco' e
a infra-estrutura ficam por
conta da prefeitura, cabendo
aos catadores organizados
em associação/cooperativa
realizarem a triagem, a
comercialização do produto,
definir a dinâmica interna do
trabalho e a distribuição da
receita.

A prefeitura irá iniciar um
projeto piloto de Coleta Seletiva
onde a população será
convidada a fazer uma
separação mais simples dos
materiais com potencial de
serem reutilizados, ou seja,
separar o lixo seco (plásticos,
metais, papéis, vidros, etc.) do
lixo orgânico (restos de comida,
cascas de frutas, etc.). Estudos
indicam que a composição
média do lixo domiciliar no
Brasil é de: 65% de matéria
orgânica, 25% de papel, 4% de
metal, 3% de vidro e 3% de
plástico. Portanto, 35% do lixo
domiciliar são passíveis de
serem reciclados.”
O Secretário de Planejamento e
Gestão, Chico Nascimento,
ressaltou: “Nossa cidade gera
aproximadamente 50 toneladas
de lixo domiciliar por dia; se
conseguirmos coletar 1 tonelada
por dia de 'lixo seco' já é um bom
começo. Como podemos
observar, o potencial é enorme e
vale lembrar que este tipo de
atividade, além de gerar
rendimentos para os catadores,
contribui para a preservação do
meio ambiente, devolvendo o
material que é descartado ao
processo produtivo. O desafio
está lançado e o sucesso
@camara_uba
depende da participação
de toda
a comunidade”.
google.com

Os vereadores Jorge Gervásio
(PV) e Carlos Rufato (PSDB),
respectivamente presidente e
membro suplente da Comissão
de Agricultura, Comércio,
Indústria e Meio Ambiente,
Antero Gomes (PT) e Vinícius
Samôr (PT), reuniram-se com
os Secretários Municipais de
Planejamento e Gestão,
Francisco Antônio Nascimento,
e de Meio Ambiente, José
Gomes de Lanes, no dia 05 de
abril.
Na visita ao conhecido “lixão”
de Ubá, Secretários e
Vereadores discutiram sobre o
aterro sanitário, em construção
no local, além da criação de uma
estação de transbordo. Também
foram analisadas as futuras
condições de trabalho dos
catadores de material reciclável.
Conforme relatório apresentado
pelo presidente da Comissão,
Vereador Jorge Gervásio, o
Secretário Municipal de
Planejamento e Gestão explicou
que está sendo construído um
aterro controlado, como já se
pode observar numa certa área
do “lixão”. Na área onde foi
realizado tal trabalho é visível a
ausência do líquido percolado, o
chorume. Os vereadores
observaram, ainda, a constante
chegada de caminhões com
entulhos, aparentemente de
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A importância de dar nome às ruas do município
Vereadores de Ubá atentos à identificação dos logradouros públicos
A iniciativa da maioria das Leis é
prerrogativa do Chefe do
Executivo Municipal, mas um
dos projetos de lei cuja iniciativa
pode ser tanto do poder
Legislativo quanto do Executivo
é o que dispõe sobre a
denominação de logradouros
públicos (ruas, praças, avenidas,
etc.).
A Lei nº 2.420/93 estabelece
condições especiais para
apreciação de Projetos de Lei
dispondo sobre os nomes de
logradouros públicos no
Município de Ubá. De acordo
com ela, tais projetos deverão
ser acompanhados por Certidão
do Cadastro Técnico da
Prefeitura, atestando a
inexistência de denominação
oficial e que o logradouro possui
as seguintes obras de
infraestrutura: água, esgoto e
iluminação pública. A emissão
da mencionada certidão fica a
cargo de setor técnico da
prefeitura, devidamente
instruído para este fim.
A apresentação deste tipo de
proposição, quando os
logradouros já são habitados,
deverá ser acompanhada de uma
autorização contendo a
aprovação de pelo menos 50%
dos proprietários de imóveis da
rua ou logradouro a ser
denominado. Outra disposição
legal é que é vedada a apreciação

Fonte: Google

de projetos, bem como a
solenidade de inauguração de
logradouros, 90 dias antes da
realização de eleições
municipais.
Também está previsto no artigo
26 da Lei Orgânica de Ubá que
“o município não poderá dar
nome de pessoas vivas a bens e
serviços públicos de qualquer
natureza”, sendo que “somente
após um ano do falecimento
poderá ser homenageada
qualquer pessoa, salvo
personalidades marcantes que

tenham desempenhado altas
funções na vida administrativa
do Município, do Estado ou do
País.”
Segundo informações do Setor
de Cadastro Técnico da
prefeitura, Ubá possui hoje cerca
de 1.208 logradouros públicos
cadastrados, entre ruas,
avenidas, praças, etc. Localizar
uma residência, empresa ou
órgão público no mapa da cidade
seria impraticável caso esses
logradouros não fossem
designados por nomes próprios.

Muitos logradouros de Ubá
ainda não possuem nomes
definitivos, sendo designados,
por exemplo, por letras, e tal
situação gera alguns
inconvenientes. Ocorrem
confusões na localização dos
endereços, provocadas pela
repetição das designações, como
“Rua A”. Ademais, ao dar esse
tipo de denominação a
logradouros públicos, a cidade
perde oportunidades de
preservar sua própria memória
através de nomes de

personalidades; datas ou fatos
históricos; referências
geográficas, folclóricas,
culturais ou outras que tenham
um significado especial para a
comunidade, reforçando sua
identidade.
A falta de nome específico
também cria constrangimento às
pessoas no momento de
fornecer seu endereço e se
reflete nos seus vínculos
afetivos com a cidade: elas se
sentem como se fossem
moradores de favelas
improvisadas.
Outro ponto a ser considerado é
a necessidade de se colocar
placas de identificação nas vias.
A falta delas dificulta, inclusive,
o trabalho das prestadoras de
serviços essenciais, como
abastecimento de água, esgoto e
saneamento, energia elétrica,
telefonia, a entrega de
correspondência pelos Correios,
além de deixar a população sem
orientação adequada.
Por isso, os vereadores da
Câmara Municipal de Ubá
sempre apresentam Projetos de
Lei que dispõem sobre tão
relevante necessidade dos
ubaenses. Em 2010 foram mais
de vinte projetos, e de fevereiro
a a b r i l d e 2 0 11 c i n c o
denominações já foram
propostas.

Confira as denominações de ruas propostas em 2010 e 2011
Projeto de Lei nº 07/10. Vila José
Faria Gomes. Autor: Vereador
Claudio Ponciano. Lei nº 3866, de
15/05/2010.
Projeto de Lei nº 24/10. Rua
Maria Benvinda. Autor: Vereador
Antero Gomes de Aguiar. Lei nº
3867, de 12/05/2010.
Projeto de Lei nº 26/10. Rua José
Antônio Pereira. Autor: Vereador
Luiz Alberto Gravina. Lei nº 3870,
de 24/05/2010.
Projeto de Lei nº 41/10. Travessa
Albertino Ludovino Filho. Autor:
Vereador Antero Gomes de Aguiar.
Lei nº 3897, de 28/07/2010.
Projeto de Lei nº 52/10. Travessa
Benedito Muniz dos Santos. Autor:
Vereador Antero Gomes de Aguiar.
Lei nº 3898, de 28/07/2010.
Projeto de Lei nº 55/10. Avenida
Dr. Heitor Peixoto Toledo. Autora:
Vereadora Rosângela Maria
Alfenas de Andrade. Lei nº 3893,
de 16/07/2010.
Projeto de Lei nº 59/10. Rua
Joana Teixeira de Paiva Costa.
Autores: Vereador Carlos da Silva
Rufato e Vereador Luiz Alberto
Gravina. Lei nº 3891, de
15/07/2010.
Projeto de Lei nº 66/10. Bairro
Nossa Senhora de Fátima. Autor:

Ve r e a d o r J o r g e C u s t ó d i o
Gervásio. Vista ao Vereador
Carlos da Silva Rufato, em
16/08/2010. Emenda aprovada
por unanimidade, em 23/08/2010,
alterando a redação do Art. 1º do
presente Projeto, passando o
mesmo a ter a seguinte redação:
“Art. 1º Passa a denominar-se
Bairro Nossa Senhora de Fátima,
o conglomerado urbano situado às
margens direita e esquerda da
Avenida Luiz Parma, conhecido
como “Morro do Biscoito”, que
não possui denominação oficial
instituída por Lei”. Lei nº 3905, de
25/08/2010.
Projeto de Lei nº 73/10. Vila
Joana Antonietto Caneschi.
A u t o r : Ve r e a d o r C l a u d i o
Ponciano. Lei nº 3928, de
21/10/2010.
Projeto de Lei nº 76/10. Rua
Rubens Peron. Autores: Vereador
Carlos da Silva Rufato e Vereador
Claudio Ponciano. Lei nº 3912, de
29/09/2010.
Projeto de Lei nº 78/10. Avenida
Doutor Gastão Rosa de Toledo.
Autores: Vereador Carlos da Silva
Rufato e Vereador Claudio
Ponciano. Lei nº 3913, de
29/09/2010.

Projeto de Lei nº 79/10. Avenida
Caratinga. Autores: Vereador
Carlos da Silva Rufato e Vereador
Claudio Ponciano. Lei nº 3914, de
29/09/2010.
Projeto de Lei nº 80/10. Avenida
Viçosa. Autores: Vereador Carlos
da Silva Rufato e Vereador
Claudio Ponciano. Lei nº 3915, de
29/09/2010.
Projeto de Lei nº 81/10. Rua
Piraúba. Autores: Vereador Carlos
da Silva Rufato e Vereador
Claudio Ponciano. Lei nº 3916, de
29/09/2010.
Projeto de Lei nº 82/10. Rua
Isabel Coelho de Souza. Autores:
Vereador Carlos da Silva Rufato e
Vereador Claudio Ponciano. Lei nº
3917, de 29/09/2010.
Projeto de Lei nº 98/10. Rua
Alfenas. Autores: Vereador Carlos
da Silva Rufato e Vereador
Claudio Ponciano. Lei nº 3930, de
26/10/2010.
Projeto de Lei nº 102/10. Rua
Rosa Purgato Ferrari. Autores:
Vereador Claudio Ponciano,
Vereadora Rosângela Maria
Alfenas de Andrade, Vereador
Carlos da Silva Rufato, Vereador
Dalmo José Coelho, Vereador
Antero Gomes de Aguiar,

Ve r e a d o r J o r g e C u s t ó d i o
Gervásio, Vereador Maurício
Valadão Reimão de Melo,
Vereador Luiz Alberto Gravina e
Vereador Paulo César Raymundo.
Lei nº 3941, de 06/12/2010.
Projeto de Lei nº 105/10. Rua
Orestes Bovareto Parma. Autor:
Vereador Carlos da Silva Rufato.
Lei nº 3963, de 03/01/2011.
Projeto de Lei nº 106/10. Rua
Orestes Duriguetto. Autor:
Vereador Carlos da Silva Rufato.
Lei nº 3964, de 03/01/2011.
Projeto de Lei nº 110/10. Rua
Lauro Nicolato. Autores:
Vereador Dalmo José Coelho,
Vereador Antero Gomes de
Aguiar, Vereador Vinícius Samôr
de Lacerda, Vereador Carlos da
Silva Rufato, Vereador Jorge
Custódio Gervásio, Vereador
Maurício Valadão Reimão de
Melo, Vereador Paulo César
Raymundo, Vereadora Rosângela
Maria Alfenas de Andrade,
Vereador Wiliam Rosignoli. Lei
nº 3942, de 06/12/2010.
Projeto de Lei nº 117/10. Avenida
Jurandir Teixeira. Autor: Vereador
Maurício Valadão Reimão de
Melo. Lei nº 3962, de 03/01/2011.
Projeto de Lei nº 118/10. Rua

Eny Casal Cavalaro. Autor:
Vereador Maurício Valadão
Reimão de Melo. Lei nº 3961, de
03/01/2011.
Projeto de Lei nº 119/10. Rua
Aristides Fernandes. Autor:
Vereador Maurício Valadão
Reimão de Melo. Lei nº 3965, de
03/01/2011.
Projeto de Lei nº 125/10. Rua
Bertholdo Maria da Costa. Autor:
Ve r e a d o r J o r g e C u s t ó d i o
Gervásio. Lei nº 3966, de
02/03/2011.
Projeto de Lei nº 02/11. Rua
Genésio Costa de Oliveira. Autor:
Vereador Maurício Valadão
Reimão de Melo. Lei nº 3968, de
31/03/2011.
Projeto de Lei nº 03/11. Rua
Angelina Baffa dos Santos. Autor:
Vereador Claudio Ponciano. Lei
nº 3969, de 31/03/2011.
Projeto de Lei nº 04/11. Rua
Osvaldo dos Santos. Autor:
Vereador Claudio Ponciano. Lei
nº 3970, de 31/03/2011.
Projeto de Lei nº 05/11. Rua
Dario Vieira. Autor: Vereador
Antero Gomes de Aguiar.
Projeto de Lei nº 06/11. Rua
Silvério Dornas. Autor: Vereador
Antero Gomes de Aguiar.
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Câmara aprova projeto que cria escola e cargos de Diretor Escolar
Os vereadores aprovaram por
unanimidade no dia 11 de abril
o Projeto de Lei Complementar
nº 004/11, que “Cria, no quadro
de cargos comissionados do
Executivo Municipal de Ubá,
02 cargos de Diretor Escolar I,
cria a Escola Municipal
Recanto São Domingos e dá
outras providências”.
Conforme a mensagem que
encaminhou a matéria ao
Legislativo, a escola a ser
criada é uma antiga
reivindicação das comunidades
dos bairros São Domingos,
Eldorado e Louriçal, e
preencherá uma lacuna na
oferta de vagas de educação
infantil nesses bairros. Quanto
à criação dos dois cargos de
Diretor, um será lotado na
escola ora criada, que
f u n c i o n a r á n a Av e n i d a
Governador Bias Fortes, nº 39,
e o outro diretor estará lotado na
Escola Municipal Geraldo
Bernardo, criada em 2010, em

fase de construção no Bairro
Primavera.
Além da localização nas
proximidades do Bairro São
Domingos, o Poder Executivo
justifica que a escolha do
p a t r o n o d o n o v o
estabelecimento de ensino se
deve à forte presença da
educação na vida desse
religioso espanhol da Idade
Média. Seus exemplos de
dedicação ao ensino e resgate
de desamparados são
comparados com a função dos
educadores da atualidade. São
Domingos fundou conventos
que funcionavam como escolas
e não abriu mão da ciência,
apesar da fé.
A Prefeitura declarou aos
vereadores a adequação
orçamentária e financeira da
proposta à Lei Orçamentária
Anual, além de sua
compatibilidade com o Plano
Plurianual e com a Lei de
Diretrizes Orçamentárias.

O Projeto de Lei Complementar nº 004/11, que “Cria, no quadro de cargos comissionados do Executivo Municipal de Ubá,
02 cargos de Diretor Escolar I, cria a Escola Municipal Recanto São Domingos e dá outras providências”, foi aprovado
por unanimidade durante a reunião ordinária do dia 1 1/04

Segurança nas escolas Vereadores votam pela criação da
motiva proposições Coordenadoria do CRAS em Ubá
Durante a reunião ordinária do
dia 11 de abril, o vereador Jorge
Gervásio (PV) (abaixo)
apresentou a Indicação nº
080/11 pela qual solicita que o
Executivo analise a
possibilidade de contratar
Seguranças ou até mesmo
Guardas Municipais para
atuarem nas escolas da cidade.

O vereador justifica a
proposição afirmando que a
medida “proporcionará mais
segurança aos alunos e evitará
tragédias como a que ocorreu na
Escola Municipal Tasso da

Siga a
Câmara Municipal
no Twit t er
@camara_uba

Silveira no Rio de Janeiro.” A
indicação foi aprovada por
unanimidade.
A tragédia mencionada por Jorge
Gervásio aconteceu
recentemente, no dia 7 de abril,
quando um homem de 23 anos
entrou em uma escola municipal
na Zona Oeste do Rio, atirou
contra alunos em salas de aula
lotadas, foi atingido por um
policial e suicidou. 12 crianças
morreram.
Em 28 de março o vereador Luiz
Alberto Gravina (PMDB)
requereu providência similar à
do vereador Jorge, ao
Comandante do 21º BPMMG.
Gravina solicitou a
intensificação do policiamento
preventivo nos horários de
início e término das aulas em
todas as escolas do município,
para fiscalizar e orientar a
entrada e a saída dos alunos,
momentos de grande
movimentação no entorno das
escolas.

Em 11 de abril, o Legislativo
aprovou por unanimidade o
Projeto de Lei Complementar nº
003/11, que “Acrescenta o § 6º ao
art. 32 da Lei Complementar nº
106/2009, para a criação da
Coordenadoria do Centro de
Referência da Assistência Social,
e dá outras providências”. A
matéria visa o atendimento às
Normas Operacionais Básicas do
Sistema Único de Assistência
Social.
O parágrafo acrescentado terá a
seguinte redação: “As unidades
de execução desconcentrada do
desenvolvimento social são
subordinadas à Secretaria
Municipal de Desenvolvimento
Social e compreendem as
Coordenadorias do Centro de
Referência da Assistência
Social”.
A Coordenadoria do CRAS será
composta por 4 cargos
comissionados, de livre
nomeação e exoneração, cujo
titular terá escolaridade
obrigatória de nível superior em
Serviço Social, Sociologia,
Pedagogia, Psicologia ou
Normal Superior.
O projeto destaca ainda que os
CRAS “serão estruturados em
áreas com maiores índices de
vulnerabilidade e risco social,
destinando-se ao atendimento
socioassistencial de famílias
residentes no Município de
Ubá”.
De acordo com a mensagem do
Poder Executivo, que

encaminhou a matéria, o CRAS é
uma unidade pública estatal
descentralizada da Política
Nacional de Assistência Social
(PNAS) e atua como a principal
porta de entrada do Sistema
Único de Assistência Social
(SUAS), sendo responsável pela
organização e oferta de serviços
da Proteção Social Básica nas
áreas de vulnerabilidade e risco
social.
Além de ofertar serviços e ações
de proteção básica, o CRAS
possui a função de gestão
territorial da rede de assistência
social básica, promovendo a
organização e a articulação das
unidades a ele referenciadas e o
gerenciamento dos processos
nele envolvidos.
O principal serviço ofertado pelo
CRAS é o Serviço de Proteção e
Atendimento Integral à Família
(PAIF), cuja execução é
obrigatória e exclusiva. Este
consiste em um trabalho de
caráter continuado que visa
fortalecer a função protetora das
famílias, prevenindo a ruptura de
vínculos, promovendo o acesso e
usufruto de direitos e
contribuindo para a melhoria da
qualidade de vida.
Ainda conforme a mensagem,
uma das funções principais do
Coordenador do CRAS é
articular as ações junto à política
de Assistência Social e às outras
políticas públicas visando o
fortalecimento da rede de
serviços de Proteção Social

Básica.
O Poder Executivo afirma que
não é viável o coordenador ser
um integrante da equipe técnica,
pois recomenda-se que ele
exerça funções exclusivas. “Se
este profissional tiver que
articular e pensar estratégias para
que a equipe possa trabalhar
bem, e ainda trabalhar
diretamente com as famílias,
haverá sobrecarga de funções e,
consequentemente, queda na
qualidade dos serviços
prestados”, justifica.
Assim, o Coordenador será
responsável pela organização das
ações ofertadas pelo PAIF, bem
como vai atuar como articulador
da rede de serviços
socioassistenciais no território de
abrangência do CRAS.
Com tais atribuições e
responsabilidades, a
coordenação dos Centros de
Referência da Assistência Social
deve ter a mesma estrutura dos
cargos comissionados, pois que
se refere a funções de direção
superior, gerência e
assessoramento, nos termos da
Constituição Federal de 1988.
A mensagem do Executivo
conclui a proposta enfatizando
que “num país com tantas
desigualdades, as ações sociais
ocupam posição central e devem
ser globais, como é o caso do
CRAS e do PAIF. A presente
medida, mais que uma despesa,
deve ser vista como
investimento.”
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Atas do Poder Legislativo
R o c h a . Ve re a d o r M a u r í c i o
Valadão: 1) Requerimento 018/11, à
Sr. Eulália Cristina Guilhermino
Valente, Secretária Municipal de
Desenvolvimento Social, solicitando
informações sobre o número de
pessoas que vivem abaixo da linha da
pobreza em nosso município. 2)
Requerimento 019/11, ao Secretário
Municipal de Saúde, Sr. Lauro
Correa, para informar como está
sendo empregado o valor de R$
690.000,00 disponibilizados pelo
Gov. Estadual para a construção de 2
unidades básicas de saúde e
aquisição de equipamentos nos
bairros São José e Santa Edwiges. 3)
PL 002/11, “dispõe sobre a
denominação de R. Genésio Costa de
Oliveira a logradouro público desta
cidade”. Vereador Paulo César
Raymundo: 1) Requerimento
021/2011, convidando o Gerente
Distrital da COPASA, Dr. Adailtadeu
Pereira Santana, a participar de uma
Reunião Ordinária no próximo dia
21. Vereador Vinícius Samôr: 1)
Indicação 019/2011, ao Prefeito,
solicitando o envio de um Projeto de
Lei a esta casa, com o intuito de
proibir o tráfego de caminhões
pesados no centro da cidade. Com
exceção do Requerimento 017/11
que foi rejeitado por 07 votos
contrários e 02 votos a favor, as
demais proposições foram aprovadas
por unanimidade (9 votos). Leitura
da Ordem do Dia da próxima reunião
ordinária. A Srª. presidente agradece
a presença de todos e declara
encerrada esta sessão.
Resumo da Ata nº 76, da Sessão
Ordinária da Câmara Municipal
de Ubá, realizada no dia 21 de
fevereiro de 2011. Presentes todos
os Senhores Vereadores. Aprovação
da Ata nº 75 da sessão anterior. Em
seguida leitura do Protocolo: leitura
das correspondências recebidas.
Passa-se à leitura de Pareceres:
Leitura do Projeto de Lei nº 125/10
que “dispõe sobre a denominação de
Rua Bertholdo Maria da Costa a
logradouro público desta cidade”. O
Projeto de Lei nº 125/10 recebeu
parecer favorável da Comissão de
Legislação, Justiça e Redação Final.
Passa-se à leitura de proposições dos
srs. Vereadores: Mesa Diretora: 1)
Projeto de Decreto Legislativo
01/2011 – Aprova as Contas do
Município de Ubá, referente ao
exercício de 2009. 2) Projeto de
Decreto Legislativo 02/2011 –
Aprova as Contas do Município de
Ubá, referente ao exercício de 2002.
Vereador Antero Gomes de Aguiar:
1) Indicação 022/11, ao Prefeito,
solicitando a reconstrução da Ponte
Leopoldo, do Aeroporto, a pedido
dos moradores. 2) Indicação 023/11,
ao Prefeito, solicitando asfaltamento
da Travessa José Rinaldi, do bairro
Cibraci, a pedido dos moradores. 3)
Indicação 024/11, ao Prefeito,
solicitando asfaltamento, da Rua
Orides Nascimento, do bairro
Cibraci, a pedido dos moradores. 4)
Requerimento 022/11, ao Prefeito,
solicitando asfaltamento da Travessa
Virgílio Vieira de Andrade, do Bairro
Cibraci, reiterando a indicação
049/10. Vereador Claudio Ponciano:

1) Projeto de Lei nº 003/11 – Dispõe
sobre a denominação de Rua
Angelina Baffa dos Santos a
logradouro público desta cidade. 2)
Projeto de Lei nº 004/11 – Dispõe
sobre a denominação de Rua
Osvaldo dos Santos a logradouro
público desta cidade. 3) Indicação
025/11, ao Secretário de Obras,
solicitando que seja incluída na
programação de obras de 2011, a
captação de águas na comunidade da
Barrinha, a pedido dos moradores. 4)
Representação 010/11, ao Diretor de
Fiscalização do DER, solicitando
cópia do contrato celebrado entre a
Viação Oran e o referido órgão,
referente ao transporte coletivo de
passageiros no distrito de Diamante.
Vereador Dalmo José Coelho: 1)
Indicação 032/11 – ao Prefeito,
solicitando que coloque um
responsável junto ao ônibus Escolar
que transita em Ubari. 2)
R e p r e s e n t a ç ã o 0 0 8 / 11 – a o
Comandante do 21º BPMMG,
solicitando policiamento em Ubari,
nos dias de carnaval. 3) Moção de
Aplausos 003/11 – ao Prefeito e aos
demais secretários, pelos relevantes
trabalhos prestados. Vereador Jorge
Custódio Gervásio: 1) Indicação
026/11, ao Prefeito, solicitando junto
à Energisa, dois postes na Rua
Principal da Barrinha, a pedido dos
moradores. 2) Indicação 027/11, ao
Prefeito, para que se pronuncie e
tome providências sobre os
equipamentos odontológicos que se
encontram abandonados na
comunidade da Barrinha (retirado
pelo autor). 3) Indicação 028/11, ao
prefeito, solicitando patrolamento na
comunidade da Barrinha. 4)
Requerimento 023/11, à Mesa
Diretora, para que esta se pronuncie e
tome providências acerca do uso
indevido do telefone nas
dependências da Câmara Municipal
de Ubá. Vereador Luiz Alberto
Gravina: 1) Representação 009/11,
ao Chefe da Divisão de Trânsito,
Professor Joaquim, solicitando
sinalização próxima à Igreja e à
E s c o l a d a Av e n i d a A m a d e u
Schiavon, do bairro Schiavon.
Vereador Maurício Valadão: 1)
Indicação 030/11, ao Prefeito,
solicitando que determine ao setor
competente, que tome providências
referentes á disciplina no trânsito na
Rua Capitão Ananias Teixeira de
Abreu. 2) Requerimento 024/11, ao
Prefeito, solicitando informações
referentes ao início de atividades do
Consórcio de Saúde da região. 3)
Requerimento 025/11, ao Tem. Cel.
PM Carlos José Bratilieri,
convidando-o a debater na Câmara,
sobre a violência no nosso
município. 4) Moção de Aplausos
002/11, ao casal, Marta Coelho
Abelha Monteiro de Castro e Cléber
Xavier Monteiro de Castro, pelas
bodas de ouro. Vereador Paulo César
Raymundo: 1) Indicação 031/2011,
ao Prefeito e Secretário de Educação,
para que viabilizem a construção de
creches em diversos bairros do
município. Ordem do Dia: Primeira
discussão e votação da seguinte
matéria: 1) Projeto de Lei nº 01/11
que altera a redação da ementa e do

art. 1º da Lei Municipal nº 3.946/10 e
acrescenta parágrafo único ao art. 1º
da Lei Municipal nº 3.947/10. O
Projeto de Lei 01/11 foi aprovado por
unanimidade (9 votos). Todas as
proposições foram aprovadas por
unanimidade (9 votos). Leitura da
Ordem do Dia da próxima reunião
ordinária. A Srª. presidente agradece
a presença de todos e declara
encerrada esta sessão.
Resumo da Ata nº 77, da Sessão
Ordinária da Câmara Municipal
de Ubá, realizada no dia 28 de
fevereiro de 2011. Presentes todos
os Senhores Vereadores. Aprovação
da Ata nº 76 da sessão anterior. Em
seguida leitura do Protocolo: leitura
das correspondências recebidas.
Passa-se à leitura de Pareceres:
Leitura do Projeto de Lei
Complementar 01/11 que “dispõe
sobre a criação de três novos cargos
de Médico do PSF na estrutura
administrativa da Prefeitura
Municipal de Ubá”. O Projeto de Lei
Complementar 01/11 recebeu
parecer favorável da Comissão de
Legislação, Justiça e Redação Final.
Passa-se à leitura de proposições dos
srs. Vereadores: Vereador Antero
Gomes de Aguiar: 1) Indicação
033/11, ao Prefeito, solicitando
asfaltamento da Rua Curitiba, do
Bairro Agroceres, a pedido dos
moradores. 2) Indicação 034/11, ao
Prefeito, solicitando colocação de
bueiros, captação de águas e
recapeamento na Rua Ângelo
Sperandio, do Bairro do Campo de
Viação, a pedido dos moradores. 3)
Indicação 035/11, ao Prefeito,
solicitando recapeamento do asfalto
da Rua José Augusto Marques, do
Bairro Ponte Preta, até o Mangueira
Rural, a pedido dos moradores. 4)
Projeto de Lei nº 005/2011 – “Dispõe
sobre a denominação de Rua Dario
Vieira a logradouro público desta
cidade”. 5) Projeto de Lei nº
006/2011 – “Dispõe sobre a
denominação de Rua Silvério
Dornas a logradouro público desta
cidade”. Vereador Carlos da Silva
Rufato: 1) Indicação 036/11 – ao
Prefeito, solicitando recuperação do
asfalto dos logradouros do
Residencial São José,
principalmente da Rua José Vieira de
Almeida, a pedido dos moradores. 2)
Indicação 037/11 – ao Prefeito,
solicitando o calçamento do Bairro
São Matheus, a pedido dos
moradores. 3) Indicação 038/11 – ao
Prefeito, solicitando o patrolamento
da Rua que liga os Bairros Santa
Bernadete e São Judas Tadeu, a
pedido dos moradores. 4) Indicação
039/11 – ao Prefeito, solicitando
calçamento da Rua Alberto Ferreira
de Souza, do Bairro Santa Bernadete,
a pedido dos moradores. 5) Indicação
040/11 – ao Prefeito, solicitando
calçamento do final da Rua Ismael de
Oliveira, do bairro Santa Bernadete,
a pedido dos moradores. 6) Moção de
Pesar 001/11 – Pelo falecimento do
Jovem Fabiano dos Santos Ribeiro.
Dalmo José Coelho: 1) Indicação
041/11 – ao Prefeito, solicitando a
reforma ou, a construção de uma
nova quadra poliesportiva no
Distrito de Ubari. 2) Indicação
google.com

Resumo da Ata nº 75, da Sessão
Ordinária da Câmara Municipal
de Ubá, realizada no dia 14 de
fevereiro de 2011. Presentes todos
os Senhores Vereadores. Aprovação
da Ata nº 74 da sessão anterior. Em
seguida leitura do Protocolo: leitura
das correspondências recebidas.
Passa-se à leitura de Pareceres:
Leitura do Projeto de Lei 01/11 que
“altera a redação da ementa e do art.
1º da Lei Municipal nº 3.946/10 e
acrescenta parágrafo único ao art. 1º
da Lei Municipal nº 3.947/10”. O
Projeto de Lei 01/11 recebeu parecer
favorável da Comissão de
Legislação, Justiça e Redação Final.
Passa-se à leitura de proposições dos
srs. Vereadores: Vereador Antero
Gomes de Aguiar: 1) Indicação
013/11, ao Prefeito, bueiro, na Rua
Dois, comunidade do Tanquinho. 2)
Indicação 014/11, ao Prefeito, dois
quebra molas na R. João Schiavon,
B. Schiavon. 3) Indicação 015/11, ao
Prefeito, dois postes com iluminação
na Trav. Irmãos Perón, Agroceres. 4)
Indicação 016/11, ao Prefeito, um
poste com iluminação pública, R.
Guarino Perón, Agroceres. 5)
Indicação 12/11, ao Prefeito,
calçamento da Trav. Ana Maria da
Conceição, limpeza do leito do rio e
melhorias no esgoto. 6)
Requerimento 014/11, ao Prefeito,
troca de manilhas de captação de
água na entrada do Jd. Esperança, b.
José Cavalieri, no Tanquinho.
Vereador Cláudio Ponciano: 1)
Requerimento 020/11, às Escolas
Estaduais João Ferreira de Andrade e
Barão do Rio Branco, solicitando um
levantamento do número de
documentos de identidade a serem
confeccionados nos Distritos de
Miragaia e Ubari. 2) Moção de
Congratulações e Aplausos 01/11, ao
Médico Antônio Vicente, pelos
relevantes serviços à comunidade. 3)
Representação 007/11, à Dra Ana
Lucia Junqueira, 1ª promotoria da
Comarca de Ubá, parabenizando
pelos serviços. Vereador Jorge
Custódio Gervásio: 1)
Requerimento 015/11, ao Prefeito,
para cientificar quais são os critérios
usados e documentações exigidas na
transferência de nomes do ITBI. 2)
Requerimento 016/11, ao Prefeito e
Séc. Municipal de Obras, para
esclarecimentos de destinação dos
bancos públicos retirados da Pç.
Guido Marliere. 3) Requerimento
017/11, solicitando providências
legais para deixar à disposição dos
vereadores o veículo oficial da
CMU, em horário integral, para uso
profissional. 4) Indicação 17/11, ao
Prefeito, visando implantação do
SAMU – Serviço de Atendimento
Móvel de Urgência. 5) Indicação
20/11, ao Prefeito, junto à Energisa,
solicitando urgente colocação de um
transformador na Rua Bromélia, do
Bairro Paulino Fernandes. 6)
Indicação 21/11, ao prefeito,
solicitando informações referentes
ao corte de parte do repasse dos
recursos públicos para o hospital São
Vicente de Paula. Vereador Luiz
Alberto Gravina: 1) Indicação
18/11, ao Prefeito, reparar o esgoto
da R. Djalma Balbi, nº 24, Altair

042/11 – ao Prefeito, solicitando a
construção de uma gruta, onde se
encontra a Santinha, na Serra de
Ubari. Vereador Jorge Custódio
Gervásio: 1) Indicação 043/11, ao
Prefeito, solicitando estudos que
viabilizem a implantação de um PSF
no Bairro Inês Groppo, a pedido dos
moradores. 2) Indicação 044/11, ao
Prefeito, solicitando recapeamento
do asfalto da Rua Luciano Groppo,
do Bairro Inês Groppo, a pedido dos
moradores. 3) Indicação 045/11, ao
prefeito, solicitando limpeza de
bueiros da Rua Luciano Groppo, do
Bairro Inês Groppo, a pedido dos
moradores. 4) Moção de
Congratulações e Aplausos 004/11 –
ao Capitão Roberto Inácio Mendes
Câmara, pelos brilhantes serviços
prestados no Município de Ubá.
Vereador Maurício Valadão: 1)
Requerimento 026/11, à
Superintendência Regional da
Caixa, solicitando informações
relativas ao contrato celebrado entre
a União e o Município de Ubá, que
visa a construção de uma Ponte na
Avenida Comendador Jacinto Soares
de Souza Lima. 2) Requerimento
027/11, à Secretária de Cultura,
Esporte e Lazer, solicitando a versão
verdadeira sobre os fundadores de
nossa cidade (retirado pelo autor). 3)
Representação 011/11, à Secretária
Executiva do Conselho do
Patrimônio Cultural de Ubá,
solicitando uma visita à Fazenda
Liberdade, local histórico que se
encontra em precária situação
(retirada pelo autor). 4)
Representação 012/11, à Secretária
de Cultura, Esporte e Lazer,
solicitando uma visita à Fazenda
Liberdade, local histórico que se
encontra em precária situação
(retirada pelo autor). Vereador Paulo
César Raymundo: 1) Indicação
046/2011, ao Prefeito, solicitando
dois quebra-molas em frente aos
números 195 e 336, da Rua Marieta
Campos, do Bairro Santa Bernadete,
a pedido dos moradores. Ordem do
Dia: Discussão e votação final da
seguinte matéria: Projeto de Lei
01/11 que “altera a redação da
ementa e do art. 1º da Lei Municipal
nº 3.946/10 e acrescenta parágrafo
único ao art. 1º da Lei Municipal nº
3.947/10.” O Projeto de Lei 01/11 foi
aprovado por unanimidade (9 votos).
Discussão e votação única da
seguinte matéria: Projeto de Lei
125/10 que “dispõe sobre a
denominação de Rua Bertholdo
Maria da Costa a logradouro público
desta cidade.” O Projeto de Lei
125/10 foi aprovado por
unanimidade (9 votos). Todas as
proposições foram aprovadas por
unanimidade (9 votos). Leitura da
Ordem do Dia da próxima reunião
ordinária. A Srª. presidente agradece
a presença de todos e declara
encerrada esta sessão.
Resumo da Ata nº 78, da Sessão
Extraordinária da Câmara
Municipal de Ubá, realizada no dia
02 de março de 2011. Presentes
todos os Senhores Vereadores.
Ordem do Dia: Primeira discussão e
votação da seguinte matéria:.............
(continua na próxima página)
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Atas do Poder Legislativo
(continuação) Resumo da Ata nº
78... Projeto de Lei Complementar
01/11 que “dispõe sobre a criação
de três novos cargos de Médico do
PSF na estrutura administrativa da
Prefeitura Municipal de Ubá.” O
Projeto de Lei Complementar 01/11
foi aprovado por unanimidade (9
votos). A Srª. presidente agradece a
presença de todos e declara
encerrada esta sessão.
Resumo da Ata nº 79, da Sessão
Extraordinária da Câmara
Municipal de Ubá, realizada no
dia 02 de março de 2011. Presentes
todos os Senhores Vereadores.
Ordem do Dia: Discussão e votação
final da seguinte matéria: Projeto de
Lei Complementar 01/11 que
“dispõe sobre a criação de três
novos cargos de Médico do PSF na
estrutura administrativa da
Prefeitura Municipal de Ubá.” O
Projeto de Lei Complementar 01/11
foi aprovado por unanimidade (9
votos). A Srª. presidente agradece a
presença de todos e declara
encerrada esta sessão.
Resumo da Ata nº 80, da Sessão
Ordinária da Câmara Municipal
de Ubá, realizada no dia 14 de
março de 2011. Presentes todos os
Senhores Vereadores. Aprovação
das Atas nºs 77, 78 e 79 das sessões
anteriores. Em seguida leitura do
Protocolo: leitura das
correspondências recebidas. Passase à leitura de Pareceres: Leitura do
Projeto de Lei
Complementar
02/11 que “altera a forma de
pagamento e concede desconto aos
contribuintes que optarem pelo
pagamento do IPTU – Imposto
Predial e Territorial Urbano em
parcela única, no exercício de 2011,
e contém outras disposições”. O
Projeto de Lei Complementar 02/11
recebeu parecer favorável da
Comissão de Legislação, Justiça e
Redação Final.Passa-se à leitura de
proposições dos srs. Vereadores:
Vereador Antero Gomes de Aguiar:
1) Indicação 056/11, ao Prefeito,
solicitando Rede de Esgoto em
frente ao Bar do Feital, da Avenida
Ângelo Sperandio, a pedido dos
moradores.2) Indicação 047/11, ao
Prefeito, solicitando asfaltamento
da Rua Álvaro Bigonha, do Bairro
Antonina Coelho, a pedido dos
moradores. 3) Indicação 048/11, ao
Prefeito, solicitando colocação de
um quebra-molas em frente ao
número 11, da Rua Domingo
Muzitano, do Bairro Antonina
Coelho, a pedido dos moradores. 4)
Indicação 049/11, ao Prefeito,
solicitando colocação de um
quebra-molas em frente ao número
168, da Rua Avenida Álvaro
Bigonha, do Bairro Antonina
Coelho, a pedido dos moradores.
Vereador Carlos da Silva Rufato: 1)
Indicação 050/11, ao Prefeito,
solicitando a colocação de um poste
com iluminação pública em frente

ao nº 1454, do beco localizado na
Avenida Olegário Maciel, a pedido
dos moradores. Dalmo José
Coelho: 1) Requerimento 028/11,
ao Prefeito, solicitando a
construção de academias ao ar livre,
no Distrito de Ubari, reiterando a
indicação 152/09. 2) Requerimento
029/11, ao Prefeito, solicitando a
revitalização das praças do Distrito
de Ubari, reiterando a indicação
131/09. 3) Representação 011/11,
ao DER/MG, solicitando que
verifique o asfalto da Rodovia que
liga os municípios de Ubá a
Divinésia. Vereador Jorge Custódio
Gervásio: 1) Indicação 051/11, ao
Prefeito, solicitando o conserto de
uma manilha de água que encontrase quebrada em frente ao nº 858 da
Avenida José Augusto Marcos do
Bairro Meu Sonho. 2) Indicação
055/11, ao Prefeito, solicitando
colocação de rede de captação de
águas na Rua Francisco Feital
Te i x e i r a , d o B a i r r o S a n t a
Bernadete. Vereador Luiz Alberto
Gravina: 1) Indicação 052/11, ao
Prefeito, solicitando o envio de
Projeto de Lei a esta casa, visando
regulamentar o acesso dos idosos,
às vagas nos estacionamentos
previstas no Estatuto do Idoso. 2)
Indicação 053/11, ao Secretário de
Obras e Serviços Urbanos,
solicitando a reforma da Praça
Antônio Saud. 3) Indicação 054/11,
ao Secretário de Obras e Serviços
Urbanos, solicitando a instalação
de placas de sinalização na Rua
Oswaldo Bressan, do Bairro Lava
Pés. Vereador Maurício Valadão: 1)
Requerimento 31/11, ao Prefeito,
solicitando informações sobre as
festas e festivais de música
realizados no município desde o
início da administração. 2)
R e p r e s e n t a ç ã o 0 1 2 / 11 , a o
Secretário de Obras e Serviços
Urbanos, solicitando seu
comparecimento a esta Casa de Leis
para prestar esclarecimentos
referentes às Obras realizadas no
Município de Ubá. Vereadores
Jorge Gervásio e Maurício Valadão
assinam a referida proposição.
(retirado por solicitação dos
autores). Vereador Vinícius Samôr
de Lacerda: 1) Representação
013/11, às escolas públicas e
particulares de Ubá, convidando-as
a participarem do projeto “Escola
na Câmara”. Proposição
Englobada: 1) Requerimento
032/11, à presidência desta Casa,
solicitando que seja instituída a
Frente Parlamentar de Apoio à
UEMG. Com exceção da
Representação 012/11, que foi
retirada ser corrigida sua redação,
as demais proposições foram
aprovadas por unanimidade (9
votos). Leitura da Ordem do Dia da
próxima reunião extraordinária. A
Srª. presidente agradece a presença
de todos e declara encerrada esta

sessão.
Resumo da Ata nº 81, da Primeira
Sessão Extraordinária da
Câmara Municipal de Ubá,
realizada no dia 16 de março de
2011. Ausentes os vereadores
Carlos Rufato e Jorge Gervásio.
Ordem do Dia: Primeira discussão e
votação da seguinte matéria:
Projeto de Lei Complementar 02/11
que “altera a forma de pagamento e
concede desconto aos contribuintes
que optarem pelo pagamento do
IPTU – Imposto Predial e
Territorial Urbano em parcela
única, no exercício de 2011, e
contém outras disposições.” O
Projeto de Lei Complementar 02/11
foi aprovado por unanimidade dos
presentes (7 votos). A Srª.
presidente agradece a presença de
todos e declara encerrada esta
sessão.
Resumo da Ata nº 82, da Segunda
Sessão Extraordinária da
Câmara Municipal de Ubá,
realizada no dia 16 de março de
2011. Ausentes os vereadores
Carlos Rufato e Jorge Gervásio.
Ordem do Dia: Discussão e votação
final da seguinte matéria: Projeto de
Lei Complementar 02/11 que
“altera a forma de pagamento e
concede desconto aos contribuintes
que optarem pelo pagamento do
IPTU – Imposto Predial e
Territorial Urbano em parcela
única, no exercício de 2011, e
contém outras disposições.” O
Projeto de Lei Complementar 02/11
foi aprovado por unanimidade dos
presentes (7 votos). A Srª.
presidente agradece a presença de
todos e declara encerrada esta
sessão.
Resumo da Ata nº 83, da Sessão
Ordinária da Câmara Municipal
de Ubá, realizada no dia 21 de
março de 2011. Presentes todos os
Senhores Vereadores. Aprovação
das Atas nºs 77, 80,81 e 82 das
sessões anteriores. Em seguida
leitura do Protocolo: leitura das
correspondências recebidas. Passase à leitura de Pareceres: 1) Leitura
do Projeto de Lei nº 002/11 que
“dispõe sobre a denominação de
Rua Genésio Costa de Oliveira a
logradouro público desta cidade”.
2) Leitura do Projeto de Lei nº
003/11 que “dispõe sobre a
denominação de Rua Angelina
Baffa dos Santos a logradouro
público desta cidade”. 3) Leitura do
Projeto de Lei nº 004/11 que
“dispõe sobre a denominação de
Rua Osvaldo dos Santos a
logradouro público desta cidade”.
Os três Projetos de Lei receberam
parecer favorável da Comissão de
Legislação, Justiça e Redação
Final. Passa-se à leitura de
proposições dos srs. Vereadores:
Vereador Antero Gomes de Aguiar:
1) Requerimento 001/11, ao
Prefeito, solicitando calçamento do

trecho que liga a Rua Fizinho
Pirosca ao Bairro Rosa Toledo, a
pedido dos moradores, reiterando a
indicação 046/10; 2)
Representação 014/11, ao Chefe de
D e p a r t a m e n t o d e
Operação/Distribuição Oeste da
Energisa, solicitando a colocação
de dois postes para a Travessa
Adolfo Pereira Cortez, que faz
ligação com a Rua Geraldo
Campos, do Bairro São Domingos,
a pedido dos moradores; 3)
Representação 015/11, ao Chefe de
D e p a r t a m e n t o d e
Operação/Distribuição Oeste da
Energisa, solicitando a colocação
de um poste para a Travessa Santo
Expedito, que faz a ligação com a
Rua Geraldo Campos, do Bairro
São Domingos, a pedido dos
moradores. Vereador Carlos da
Silva Rufato: 1) Indicação 029/11,
ao Prefeito, solicitando a interseção
junto às operadoras de celular, a
implantação de uma antena
viabilizando à Comunidade João
Teixeira (Tanquinho) este tipo de
serviço; 2) Indicação 057/11, ao
Prefeito, solicitando a construção
de uma guarita no ponto de ônibus
nas proximidades da Feira Livre; 3)
Indicação 058/11, ao Prefeito,
solicitando junto à Defesa Civil, a
construção de muros nos fundos das
residências localizadas entre as
Ruas José Teixeira de Abreu e
Gonçalves Dias, do Bairro Santa
Bernadete, a pedido dos moradores;
4) Requerimento 011/11, à
COSPM, para que faça uma visita à
Rua José Teixeira de Abreu, para
sanar o problema do barranco que
está prestes a desmoronar no
referido logradouro; 5) Moção de
Pesar 002/11, pelo falecimento do
Senhor Carlos Alberto Cordeiro
Baião. Vereador Claudio Ponciano:
1) Moção de Congratulações e
Aplausos 005/11, aos atletas
Marcelo Oliveira, Matheus Dias,
Alexandre Juste, Marcelo Juste e
Lara, pelas brilhantes campanhas
realizadas na Copa de Integração de
Tênis de Mesa de 2011; 2) Moção
de Congratulações e Aplausos
006/11, aos atletas William
Polinarte e Felipe Dias, pelas
brilhantes campanhas realizadas na
Copa de Integração de Tênis de
Mesa de 2011; 3) Moção de
Congratulações e Aplausos 007/11,
aos atletas Marcelo Oliveira e
Felipe Dias, pelas brilhantes
campanhas realizadas na Copa de
Integração de Tênis de Mesa de
2011; 4) Moção de Congratulações
e Aplausos 008/11, ao atleta
Jonathan Junior Bernardo, pela
brilhante campanha realizada na
Copa de Integração de Tênis de
Mesa de 2011; 5) Moção de
Congratulações e Aplausos 009/11,
ao atleta Igor Martins de Oliveira,
pela brilhante campanha realizada
na Copa de Integração de Tênis de

Mesa de 2011; 6) Moção de
Congratulações e Aplausos 010/11,
ao atleta Matheus Dias Pacheco,
pela brilhante campanha realizada
na Copa de Integração de Tênis de
Mesa de 2011. Vereador Jorge
Custódio Gervásio: 1)
R e q u e r i m e n t o 0 2 7 / 11 , a o s
Secretários de Obras e Meio
Ambiente, convocando-os a
comparecerem a esta Casa para
prestar esclarecimentos
respectivamente, sobre obras e
sobre o lixão (Assinam Vereadores
J o rg e G er v ás io e M au r ício
Valadão); 2) Requerimento 030/11,
ao Prefeito, solicitando
informações acerca da morte de
mais um operário por soterramento
em Ubá; 3) Indicação 059/11, ao
Prefeito, solicitando providências
acerca dos cães vadios soltos em
vias públicas do município de Ubá.
Vereador Luiz Alberto Gravina: 1)
Indicação 060/11, ao Prefeito,
solicitando o patrolamento da
estrada principal que liga os Bairros
Pires da Luz e Santa Rosa e, se
possível, até o Distrito de Miragaia,
a pedido dos moradores. Vereador
M a u r í c i o Va l a d ã o : 1 )
Requerimento 34/11, ao Prefeito,
solicitando junto às instituições e
entidades ubaenses, meios de evitar
a transferência para JF dos órgãos
ambientais sediados em Ubá; 2)
Requerimento 035/11, ao Secretário
de Finanças, convidando-o a
comparecer a esta Casa de Leis para
esclarecer acerca do montante de
recursos deixado em caixa em 1º de
janeiro de 2009. Vereador Paulo
César Raymundo: 1) Requerimento
036/11, ao Prefeito, aos Juízes e
Promotores, 21º BPMMG,
convidando-os a comparecerem à
Câmara para debater sobre a
construção de uma Clínica para
dependentes químicos no
município; 2) Moção de
Congratulações e Aplausos 011/11,
ao Gerente da Divisão de
Saneamento Básico, encarregado e
demais funcionários da Equipe
pelos relevantes serviços
prestados.3) Moção de
Congratulações e Aplausos 012/11,
ao Gerente da Divisão de Serviços
Urbanos, pelos relevantes serviços
prestados. 4) Moção de
Congratulações e Aplausos 013/11,
à Auxiliar Administrativa da
Secretaria de Obras e Serviços
Urbanos, pelos relevantes serviços
prestados. 5) Moção de
Congratulações e Aplausos 014/11,
às Recepcionistas da Secretaria
Municipal de Obras, pelos
relevantes serviços prestados. Com
exceção do Requerimento 027/11
que foi rejeitado por 7 votos
contrários e 2 favoráveis, as demais
proposições foram aprovadas.
Leitura da Ordem do Dia da próxima
reunião ordinária. A Srª. presidente
agradece a presença de todos e
declara encerrada esta sessão.
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