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 Vice-presidente da CMU toma posse no Colegiado Executivo dos Fóruns Regionais de Governo -----------------------

8 - O LEGISLATIVO

Escola do Legislativo inicia o ano com palestra e cursos ----------------------------------------------------------------

Legislativo define membros de Comissões Permanentes para o biênio 2017/2018 --------------------------------

MARÇO de 2017

Promover o processo de inclusão por meio da comunicação entre 
pessoas ouvintes e pessoas surdas. Este é o objetivo da Escola do 
Legislativo da Câmara Municipal de Ubá para o curso gratuito de 
LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais). 
 O curso é ministrado pelo professor voluntário Isac da Silva 
Haber, especialista em LIBRAS pela Sociedade Educacional de 
Santa Catarina (Sociesc) e professor intérprete de LIBRAS na 
Fupac/Ubá.   As aulas tiveram início em fevereiro e vão até o dia 
04 de abril, às terças-feiras, no plenário. Participam do treinamen-
to, servidores da CMU e comunidade.
 "Na perspectiva de apoiar o cumprimento da legislação brasileira, 
a CMU entende a necessidade de capacitar cidadãos com a 
finalidade de possibilitar a comunicação pela Língua Brasileira de 
Sinais – LIBRAS – disseminando e ampliando a inserção desta, 
possibilitando a aproximação e desconstruindo as barreiras 
comunicacionais entre surdos e ouvintes" explica o vice-
presidente da casa e diretor da Escola do Legislativo, Vereador 
Edeir Pacheco.

Escola do Legislativo inicia 
o ano com cursos e palestra

A Câmara Municipal de Ubá realizou 
uma cerimônia para o descerramento 
da placa que nomeia oficialmente o 
espaço onde são ministrados os cursos 
de inclusão digital. O local recebeu o 
nome de “Sala de Inclusão Digital 
Missionária Wanda Smatavicius da 
S i l v a ” ,  d e v i d o  à s  r e l e v a n t e s 
contribuições sociais promovidas pela 
homenageada ao município. Dezenas 
de convidados entre autoridades, 
servidores, familiares e amigos da 
família da homenageada prestigiaram 
o evento realizado em 16 de fevereiro.
Representando a Câmara estiveram 
presentes os vereadores: Rosângela 
Alfenas (presidente), Edeir Pacheco 
da Costa (vice-presidente), Jane 
Lacerda e Darci Pires  (secretário), 
viúvo da homenageada. Além deles, 
participaram do descerramento o 
prefeito de Ubá, Edson Teixeira Filho 

acompanhado do vice-prefeito, 
Vinícius Samôr de Lacerda. Também 
presentes à cerimônia, os vereadores à 
é p o c a  d a  a p r e s e n t a d o  d o 
requerimento nº 234/16  Rafael Faêda 
de Freitas (autor da proposição 
aprovada por unanimidade em 
dezembro) e Samuel Gazolla Lima. 
Para  descer rar  a  p laca  foram 
convidados os filhos Vanessa e 
Vanderci Smatavicius da Silva, além 
de Darci Pires da Silva, viúvo da 
homenageada falecida em julho do 
ano passado. Vanderci agradeceu em 
n o m e  d e  s e u s  f a m i l i a r e s  a 
homenagem à sua mãe. “Estamos 
muito felizes e agradecidos com esta 
homenagem e parabenizo a Câmara 
pelos projetos que realiza em 
benefício da população, como é o caso 
deste projeto de inclusão digital”, 
destacou.

A presidente da CMU, Rosângela 
Alfenas, destacou o trabalho realizado 
pela missionária: “É uma grande 
alegria pra nós podermos vivenciar 
este momento. Tive a honra de 
conhecer a Irmã Wanda e o seu 
trabalho em prol das pessoas mais 
necessitadas, dos excluídos em geral. 
Sempre tive grande admiração por ela. 
De agora em diante, o nome da 
missionária estará eternizado aqui na 
Câmara Municipal”, disse.

A homenageada

Irmã Wanda, como era conhecida, 
atuava na igreja Quarta Assembleia de 
Deus e dedicou grande parte de sua 
vida à assistência social e ações 
i n c l u s i v a s  j u n t o  a o s  f i é i s , 
coordenando uma equipe que fazia 
levantamentos das demandas das 

famílias mais necessitadas, para as 
quais buscavam doações. Tinha 
grande preocupação com aqueles que 
vivem nas ruas da cidade. Preparou 
muitos “sopões” que ajudaram a 
saciar a fome de inúmeras pessoas. 
Destinava atenção também especial 
aos  pacientes  que real izavam 
tratamento contra o câncer em Muriaé 
e moravam na zona rural, recebendo-
o s  e m  s u a  r e s i d ê n c i a  e 
disponibilizando banho e comida.

Sala de Inclusão Digital da CMU recebe 
o nome de “Wanda Smatavicius da Silva” 
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A Escola do Legislativo da Câmara Municipal de 
Ubá (CMU) prossegue, com o curso de inclusão 
digital, na sede da CMU. Em fevereiro, novas turmas 
foram formadas, sendo uma composta por vereado-
res, outra por membros de associações de moradores 
e comunidade.
O curso direcionado aos vereadores faz parte do 
Programa Vereador Capaz e tem o objetivo de 
capacitá-los para o melhor desempenho no processo 
de fiscalização e produção legislativa. As aulas são 
ministradas pelo assessor da Escola do Legislativo, 
Jardel Peron Waquim, auxiliado pela estagiária 
Giovanna Silva Cézar. Participam das aulas os 
parlamentares: Edeir Pacheco da Costa (vice-
presidente da Casa), Jane Cristina Lacerda Pinto, 
Luis Carlos Teixeira Ribeiro e Gilson Fazolla 
Filgueiras.
Além das orientações de informática, os vereadores 
também realizam pesquisas no site da Prefeitura de 
Ubá, especificamente nos links onde ficam disponi-
bilizados editais, licitações e legislação municipal 
para consulta, pesquisam o diário eletrônico (onde 
são publicados os atos oficiais editados no 
Município), o Portal da Transparência (onde 

consultam dados como contratos, diárias, folha de 
pagamento dos servidores públicos e agentes 
políticos), entre outros. 
Com o objetivo de capacitar as associações, especial-
mente as diretorias, para uma gestão independente e 
qualificada a Escola do Legislativo incluiu na 
programação do curso, a elaboração de documentos, 
como atas, estatutos próprios, ofícios, planilhas para 
prestação de contas, entre outros. Os participantes 
também vão receber orientações sobre a criação e 
atualização de páginas em redes sociais, com o 
intuito de aproximar a população da entidade 
representativa do seu bairro, divulgando as ações, 
emitindo comunicados. As aulas são realizadas às 
terças-feiras, na sede do Poder Legislativo.

A Escola do Legislativo da Câmara 
Municipal de Ubá promoveu  em 17 
de fevereiro, a primeira palestra do 
ano. 
O  t e m a :  " O s  P r i n c í p i o s  d a 
Administração Pública: A Res 

Publica e seu povo" foi apresentado 
pela professora de Direito, Tainah M. 
Marrazzo da Costa.
Entre os presentes estavam os 
vereadores Edeir Pacheco da Costa 
(vice-presidente da CMU), Darci 
Pires da Silva (1º secretário da CMU), 
Jane Lacerda, José Roberto Filgueiras 
e Alexandre de Barros Mendes. Além 
deles, muitos servidores públicos, 
estudantes, membros do Parlamento 
Jovem e da comunidade em geral 
participaram da palestra.
Mais do que falar sobre os princípios 
constitucionais da Administração 
Pública (legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade e eficiência), 
a palestrante discutiu com o público 
sobre a importância da política e da 
participação popular efetiva nos atos 
p o l í t i c o s .  A  p o l í t i c a 
(governo/povo/nação) precisa ser 
entendida como “coisa do povo”, 
afinal é este o significado de 
República (do latim res publica, 
“coisa pública”).
“No atual cenário político em que 
vivemos, onde impera severa crise de 
representatividade, o povo precisa 
estar consciente de seu papel, 
cobrando o cumprimento desses 
princípios constitucionais. Da mesma 

forma, a Administração Pública deve 
saber como se portar para atendê-
los”, salientou Tainah Marrazzo. 
"Para tanto", continuou ela, "todos 
devem estar cientes que, ao contrário 
do que muitos pensam, ser agente 
político requer, sim, muito preparo e 
conhecimento".
Tainah salientou a importância do 
assunto estar sendo trabalhado no 
legislativo ubanense: “Não há lugar 
mais indicado para tratar de política e 
p a r t i c i p a ç ã o  p o p u l a r  n a 
administração pública do que a Casa 
do Povo. Parabéns à Câmara de Ubá 
por esta iniciativa.”

Palestra sobre Administração Pública

LIBRAS INCLUSÃO DIGITAL
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Vice-presidente da CMU e seu suplente 
tomam posse no Colegiado Executivo 

dos Fóruns Regionais de Governo

MARÇO de 2017

O vice-presidente da Câmara Muni-
cipal de Ubá, Edeir Pacheco, parti-
cipou da solenidade de posse de 
prefeitos e vereadores dos Colegia-
dos Executivos dos Fóruns Regio-
nais de Governo. O evento foi rea-
lizado em 13 de março, no auditó-
rio JK, na Cidade Administrativa, 
em Belo Horizonte. Foram empos-
sados todos os prefeitos e vereado-
res, titulares e suplentes, eleitos 
para compor os colegiados executi-
vos dos 17 territórios de desenvol-
vimento, totalizando 320 mem-
bros.
O vereador Edeir foi escolhido em 
8 de fevereiro o representante do 
Microterritório de Ubá no Colegia-
do Executivo dos Fóruns Regiona-
is de Governo – Território Mata, 
em eleição realizada no plenário da 
CMU, durante reunião promovida 
pela Secretaria Executiva dos 
Fóruns Regionais – Território Mata 
- do Governo do estado de Minas 
Gerais. O suplente de Edeir é Rafa-
el Vilela Martins, vereador na cida-
de de Rio Pomba. 
Integram também o Colegiado, 
indicados pelos representantes dos 
Poderes Executivos da região, o 
prefeito de Ubá Edson Teixeira 
Filho e seu suplente, o prefeito de 
Piraúba, Adriano Carvalhaes Gra-
vina.

 Posse do novo Colegiado

Os novos integrantes do Colegiado 
Executivo dos Fóruns Regionais de 
Governo (ao todo 160 prefeitos e 
160 vereadores – entre suplentes e 
titulares) foram empossados pelo 
governador Fernando Pimentel. 
Representando os 853 municípios 
mineiros, eles farão parte do cole-
giado até o final de 2018, se tornan-
do porta-vozes dos executivos e 
legislativos municipais e trazendo 
para os fóruns as especificidades e 
demandas de cada região do esta-
do. “No evento foram abordados 
diversos assuntos voltados para a 
segurança pública, saúde, infraes-
trutura e educação. Foi solicitado 
ao Governo do Estado que invista 
mais em segurança pública, uma 
grande preocupação de todos os 
participantes do colegiado”, con-
tou Edeir Pacheco.
Ainda conforme Edeir, os repre-
sentantes do microterritório de Ubá 
se propuseram a agendar reuniões 
com as Câmaras da região, para 
ouvir as necessidades de cada cida-
de e encaminhá-las à coordenação 
geral do colegiado.

“Minas são muitas”

O Território Mata é composto por 

93 municípios e foi subdividido em 
8 microterritórios. O microterritó-
rio Ubá é composto pelas seguintes 
cidades: Brás Pires, Coimbra, Divi-
nésia, Dores do Turvo, Ervália, 
Guarani, Guidoval, Guiricema, 
Mercês, Piraúba, Presidente Ber-
nardes, Rio Pomba, Rodeiro, São 
Geraldo, Senador Firmino, Silvei-
rânia, Tabuleiro, Tocantins, Ubá e 
Visconde do Rio Branco.
O objetivo deste modelo de gestão 
é garantir uma maior participação 
popular, descentralizando as 
demandas, promovendo o diálogo 
com a sociedade, ouvindo as pesso-
as, para buscar soluções específi-
cas para as diferentes regiões do 
estado.

Cerca de 200 pessoas participaram da 
reunião promovida pela Comissão de 
Direitos Humanos e Consumidor da 
Câmara Municipal de Ubá (CDHC) 
realizada em 7 de março, no plenário 
da CMU.
O presidente da Associação dos 
Condutores de Ciclomotores do 
Brasil (ASCONCIBRA), Evaldo de 
Paula Santos, a advogada Tainah 
Marrazzo da Costa, diretores de todas 
as autoescolas de Ubá e centenas de 
condutores de ciclomotores da 
cidade, debateram a necessidade de 
A u t o r i z a ç ã o  p a r a  C o n d u z i r 
Ciclomotores (ACC), da categoria de 
50 cilindradas (conhecidas como 
"cinquentinhas").
Hoje, não há como se obter autoriza-
ção no município, uma vez que as 
instituições credenciadas da cidade 
não podem realizam o serviço. 
Interessadas em atender à população, 
as autoescolas informaram que já 
buscaram, junto ao Departamento de 

Trânsito de Minas Gerais (Detran-
MG), por inúmeras vezes, as formas 
de regularizar a situação dos condu-
tores, porém, apesar de existir uma 
resolução do Conselho Nacional de 
Trânsito (Contran) regulamentando a 
ACC, o Detran-MG, por motivo 
desconhecido, não disponibilizou 
ainda o programa de acesso à emissão 
da habilitação. Por este motivo, as 

instituições credenciadas estariam 
sem condições de atender a popula-
ção candidata a esta categoria.
A advogada Tainah Marrazzo 
ressaltou a obrigatoriedade da 
carteira de habilitação: “É imprescin-
dível que a situação se regularize. A 
insegurança do trânsito não é um 
problema somente de autoescola, de 
associação, de resolução, é um 

problema de saúde pública. Em onze 
anos o número de mortos em aciden-
tes de trânsito com motocicletas 
triplicou no Brasil, e isto é preocu-
pante. 
O Brasil é o quinto país no mundo em 
número de mortes por acidente no 
trânsito. A saúde pública não conse-
gue mais sustentar esta realidade. 
Então os condutores devem se 
conscientizaram desta necessidade”, 
concluiu. 
A presidente da Comissão de Direitos 
Humanos e Consumidor, vereadora 
Jane Cristina Lacerda Pinto, se 
propôs a enviar um documento ao 
Departamento de Trânsito de Minas 
Gerais (Detran-MG) com pedido de 
informações sobre o motivo pelo qual 
não está disponibilizando a ACC. 
Segundo ela, a comissão também 
aguarda uma proposta das autoesco-
las reduzindo o valor para retirada da 
habilitação na categoria A, tornando-
a mais acessível à população.

Autorização para conduzir ciclomotores 
é discutida em reunião na Câmara

Representando o Poder Legislativo da
 região, os vereadores Edeir Pacheco (Ubá) 

e Rafael Vilela (Rio Pomba)

A Comissão de Orçamento, Finanças 
e Tomada de Contas (COFTC) da 
Câmara Municipal de Ubá, presidida 
pelo vereador José Roberto Reis 
Filgueiras, em atendimento à Lei de 
Responsabilidade Fiscal, realizou 
audiênc ia  públ ica ,  em 20  de 
fevereiro, no plenário da CMU, para 
que os técnicos da Prefeitura 
pudessem demonstrar e avaliar o 
cumprimento das metas fiscais do 
terceiro quadrimestre de 2016.
Além do presidente da COFTC e da 
presidente da Câmara, vereadora 
Rosânge la  Mar i a  A l fenas  de 
A n d r a d e ,  p a r t i c i p a r a m  d a 
apresentação os vereadores: Edeir 
Pacheco da Costa, Darci Pires da 
Silva, Gilson Fazolla Filgueiras, Jane 
Cristina Lacerda Pinto (integrante da 
comissão), Alexandre de Barros 
Mendes, Joseli Anísio Pinto e Luis 
Carlos Teixeira e o chefe de divisão 
contábil da Câmara, Silvério Dias 
Maciel. Representando a Prefeitura 
c o m p a r e c e r a m  o  S e c r e t á r i o 
Municipal de Finanças, Cícero 

Mateus de Oliveira, o Controlador 
G e r a l  e  A u d i t o r  I n t e r n o  d o 
Município, Marcelo Corrêa Paiva. O 
vice-prefeito de Ubá, Vinícius Samôr 
de Lacerda e o ex-secretário de Saúde 
de Ubá Cláudio Ponciano também 
marcaram presença.
Em sua apresentação, Marcelo 
Corrêa Paiva demonstrou a evolução 
e o cenário das Receitas Tributárias 
(IPTU, ISSQN, ITBI e outras 
recei tas)  e  as  Transferências 
Constitucionais (ICMS, IPVA) assim 
como a racionalização dos gastos 
públicos e a adequação das receitas 
com as despesas em cumprimento à 
Lei de Responsabilidade Fiscal.
Nos gastos com Pessoal de 2015 para 
2 0 1 6 ,  f o i  d e m o n s t r a d o  q u e , 
excetuando educação e saúde, houve 
um acréscimo de R$ 641.308 
passando de R$ 6.158.770 em 2015 
para R$6.800.077 em 2016. Os 
técnicos também demonstraram os 
gastos com educação (acréscimo de 
R$ 940.063), com saúde (acréscimo 
de R$1.101.730). Já os gastos com 

pessoal terceirizado no terceiro 
q u a d r i m e s t r e  s o m a r a m 
R$17.610.002.
Entre as receitas que apresentaram 
maior crescimento destacam-se: 
contribuição de iluminação pública 
(de 2015 para 2016: R$637.701) e 
Receitas por Transferência: FPM – 
F u n d o  d e  P a r t i c i p a ç ã o  d o s 
M u n i c í p i o s  ( a c r é s c i m o  d e 
R$5.761.946 com a inclusão da 
repatriação de recursos ilegais no 
exterior, recursos esses que a União 
repartiu com os municípios, cabendo 
à Ubá aproximadamente R$ 4 
milhões).
Segundo os relatórios apresentados, a 
Prefeitura encerrou o ano de 2016 
com saldo de aplicação e conta 
corrente  própr ia  no  valor  de 
R$10.062.552, destinados a restos a 
pagar (R$1.986.289) e tributo ao 
IGAM de 2015 e 2016 (R$298.884), 
provisão para  o  rea jus te  dos 
servidores , atualmente na Justiça 
(R$4.280.000), e dívida fundada até 
2020 com o BDMG (R$3.541.886).

Folha de pagamento

A Presidente da Câmara, vereadora 
Rosângela Alfenas, questionou aos 
técnicos da Prefeitura se a diferença 
das despesas com a folha de 
pagamento (R$ 641.308), exceto 
educação e saúde, de acordo com a 
p l a n i l h a  a p r e s e n t a d a ,  e s t á 
relacionada ao pagamento do 13º 
salário dos servidores, o que foi 
confirmado pelo Controlador Geral 
do Município.
 

 Recursos hídricos

Rosângela Alfenas questionou ainda 
sobre a cobrança pelo uso de recursos 
hídricos em 2015 e 2016, na ordem de 
R$298 .884 .  Marce lo  Cor rêa , 
explicou que são referentes a uma 

multa sobre a inexistência de 
tratamento de esgoto e um tributo 
sobre a utilização da água no 
município, pago ao Instituto Mineiro 
de Gestão das Águas (IGAM).

Limpeza urbana

A presidente da CMU e a vereadora 
Jane Cristina solicitaram mais dados 
sobre a limpeza urbana do município 
que não constavam na planilha como 
(frete mensal do lixo para Juiz de 
Fora, quantidade de caminhões por 
dia, e a remuneração de pessoal da 
empresa contratada, contrato com a 
empresa terceirizada). Marcelo 
Corrêa explicou também que os 
recursos vinculados deixados pela 
A d m i n i s t r a ç ã o  a n t e r i o r 
( R $ 9 . 7 0 5 . 6 2 3 )  e s t ã o  t o d o s 
comprometidos. Segundo ele foram 
feitos projetos e licitações em 2016 
para obras que serão executadas em 
2017. Ainda segundo Marcelo, existe 
a  d e m a n d a  d o  I n s t i t u t o  d e 
P r e v i d ê n c i a  d o s  S e r v i d o r e s 
equivalente à diferença do percentual 
de 37,92% aprovado no último 
cálculo atuarial e o proposto pela 
administração passada, que ainda 
está em análise, de 21,92%, restando 
a diferença de 16% retroativa a 
janeiro de 2016, que, se não aceito 
pelo Ministério da Previdência, 
custará aos cofres públicos o 
montante de R$4.536.000,00.
O presidente da COFTC lamentou o 
fato de que na gestão passada não ter 
sido convocada audiência pública no 
segundo quadrimestre, tendo sido 
enviado apenas o relatório pela 
Prefeitura: “A Câmara promoverá 
daqui para frente esta audiência 
p ú b l i c a ,  p a r a  q u e  s e j a m 
d e m o n s t r a d o s  c o m  l i s u r a  e 
transparência os gastos públicos”, 
concluiu José Roberto Filgueiras.

Comissão de Orçamento realiza audiência pública
para última prestação de contas de 2016

O Legislativo Ubaense definiu os 
ocupantes das 13 comissões 
permanentes da Casa, na primeira 
sessão ordinária do ano, realizada 
em 6 de fevereiro. As comissões 

são órgãos técnicos constituídos 
pelos próprios membros da 
Câmara, destinados a procederem 
a estudos,  emit i r  pareceres 
e s p e c i a l i z a d o s ,  r e a l i z a r 

investigações e representar o 
Legislativo. 
A escolha dos nomes foi feita pelos 
próprios vereadores em votação 
durante a reunião.

Legislativo define membros de Comissões 
Permanentes para o biênio 2017/2018

Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final 
(CLJR)

Vereador Gilson Fazolla Filgueiras (Presidente)
Vereador Antero Gomes de Aguiar

Vereador Pastor Darci Pires da Silva
Comissão de Orçamento, Finanças e Tomada de Contas 

(COFTC)
Vereador José Roberto Reis Filgueiras (Presidente)

Vereadora Jane Cristina Lacerda Pinto
Vereador Jorge Custódio Gervásio.

Comissão de Obras e Serviços Públicos Municipais 
(COSPM)

Vereador Antero Gomes de Aguiar (Presidente)
Vereador Gilson Fazolla Filgueiras

Vereador José Roberto Reis Filgueiras
Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e 

Consumidor (CDDHC)
Vereadora Jane Cristina Lacerda Pinto (Presidente)

Vereador Edeir Pacheco da Costa
Vereador Gilson Fazolla Filgueiras

Comissão de Agricultura, Comércio, Indústria e Meio 
Ambiente (CACIMA)

Vereador José Roberto Reis Filgueiras (Presidente)
Vereador Gilson Fazolla Filgueiras
Vereador Jorge Custódio Gervásio

Comissão de Segurança Pública (COMSEP)
Vereadora Jane Cristina Lacerda Pinto (Presidente)

Vereador José Roberto Reis Filgueiras
Vereador Gilson Fazolla Filgueiras

Comissão de Esporte, Lazer e Turismo (CELT)
Vereador Luis Carlos Teixeira Ribeiro (Presidente)

Vereador Gilson Fazolla Figueiras
Vereador Jorge Custódio Gervásio

Comissão de Ética e do 
Decoro Parlamentar (CEDEP)

Vereador Jorge Custódio Gervásio (Presidente)
Vereador Pastor Darci Pires da Silva

Vereador José Roberto Reis Filgueiras
Comissão de Educação (CE)

Vereador Edeir Pacheco da Costa (Presidente)
Vereador Pastor Darci Pires da Silva
Vereador Antero Gomes de Aguiar

Comissão de Saúde (CS)
Vereador Alexandre de Barros Mendes (Presidente)

Vereador Gilson Fazolla Filgueiras
Vereador José Roberto Reis Filgueiras

Comissão de Desenvolvimento Social (CDES)
Vereador Pastor Darci Pires da Silva (Presidente)

Vereador Gilson Fazolla Filgueiras
Vereador Edeir Pacheco da Costa

Comissão do Idoso (CI)
Vereadora Jane Cristina Lacerda Pinto (Presidente)

Vereador José Roberto Reis Filgueiras
Vereador Jorge Custódio Gervásio

Comissão de Proteção Animal (CPA)
Vereadora Jane Cristina Lacerda Pinto (Presidente)

Vereador Jorge Custódio Gervásio
Vereador Gilson Fazolla Filgueiras

Confira a formação das Comissões Parlamentares (vereadores titulares)
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Cerca de 150 pessoas entre vereado-
res, autoridades, jornalistas e convi-
dados prestigiaram, na tarde de 
quarta-feira (15), a solenidade de 
lançamento das edições de 2017 dos 
Projetos Câmara Mirim e Câmara da 
Melhor Idade. O evento foi realizado 
pela Escola do Legislativo da Câmara 
Municipal de Ubá (CMU).
Estiveram presentes à sessão solene 
os vereadores: Rosângela Maria 
Alfenas de Andrade (presidente da 
CMU), Edeir Pacheco da Costa 
(diretor da Escola do Legislativo), 
Darci Pires da Silva (secretário), 
Alexandre de Barros Mendes, Antero 
Gomes de Aguiar, Gilson Fazolla 
Filgueiras, Jane Cristina Lacerda 
Pinto e Luís Carlos Teixeira Ribeiro. 
Além deles, participaram do evento o 
prefeito de Ubá, Edson Teixeira 
Filho, o diretor da Superintendência 
Regional de Ensino de Ubá, Samuel 
Gazolla Lima, o assessor da diretoria 
da Gerência Regional de Saúde, José 
Maria Fagundes e o coordenador de 
Marketing da Faculdade Governador 
Ozanam Coelho Leonardo Gomes e a 
presidente do Conselho Municipal 
dos Direitos do Idoso de Ubá, 
Marilda Aparecida Leôncio.

Câmara Mirim

O projeto Câmara Mirim, voltado 
para alunos do ensino fundamental 
(com idades entre 14 e 17 anos) tem 
como principal objetivo promover a 
interação entre a Câmara Municipal 
de Ubá, a sociedade e a escola, 
permitindo ao estudante compreen-
der o contexto social em que vive, 

contribuindo para a formação da 
cidadania e o entendimento dos 
aspectos políticos, sociais e econômi-
cos da sociedade ubaense e brasileira. 
Os vereadores mirins empossados 
foram eleitos pelos próprios colegas, 
estudantes de  escolas da rede pública 
e particular da cidade em processos 
eleitorais realizados ao longo deste 
mês de março. 
Ao longo dos próximos meses, os 
vereadores mirins participarão de 
discussões e reflexões sobre um dos 
problemas que mais afetam a popula-
ção: “Drogas lícitas e ilícitas”. Os 
estudantes serão estimulados a 
pensar e apresentar sugestões que 
modifiquem esta realidade.
O diretor da Escola do Legislativo, 
Edeir Pacheco, ressaltou a importân-
cia dos dois projetos para a CMU: “A 
filosofia da Câmara Mirim baseia-se 
na formação de jovens cidadãos 
autônomos, reflexivos e críticos, que 
precisam conhecer e lutar pelos seus 
direitos, participando da definição e 
concretização dos rumos da socieda-
de e das políticas públicas municipa-
is. Com o projeto Câmara da Melhor 
Idade buscamos incentivar a partici-
pação política de cidadãos desta faixa 
etária e promover a interação entre a 
Câmara, o público idoso e as institui-
ções que trabalham com os seus 
direitos, além de contribuir efetiva-
mente para a construção das políticas 
públicas em nossa cidade”, explicou.
“Me sinto duplamente feliz de 
participar deste momento. Primeiro, 
porque tive a oportunidade, com os 
demais vereadores a época, de criar 
estes dois projetos e, na minha função 

atual, nada melhor do que contribuir 
com algo ligado à educação, com a 
formação cidadã e as escolas. Tenho 
certeza que estes dois projetos irão 
contribuir para o desenvolvimento da 
Câmara”, comemorou o diretor da 
Superintendência Regional de 
Ensino de Ubá, Samuel Gazolla 
Lima.
Escolhido presidente da Câmara 
Mirim pelos próprios colegas, o 
estudante Igor Gomes Neves da Silva 
aprovou o tema a ser trabalhado este 
ano: “Acho muito importante refletir 
a questão das drogas em nossa 
sociedade. Os jovens devem ser 
conscientizados sobre os efeitos que 
elas causam no organismo e sobre o 
comércio que existe por trás. Vamos 
ter muito o que discutir.”, disse o 
jovem.

Câmara da Melhor Idade

O Câmara da Melhor Idade visa 
incentivar a participação política e 
cidadã de representantes da chamada 
terceira idade,  promovendo a 
interação entre o legislativo, a 
sociedade e as instituições que 
trabalham com os direitos dos idosos 
em nossa cidade.
Os onze integrantes do projeto foram 
indicados por entidades que atuam 
diretamente com a assistência e os 
direitos das pessoas nesta faixa etária. 
As propostas, sugestões e estudos 
discutidos e apresentados pelos 
Vereadores da Melhor Idade serão 
encaminhados pela CMU aos setores 
competentes, divulgados e transfor-
mados em melhorias para todos. Este 

ano o foco das discussões será as 
“Políticas Públicas para os Idosos”. 
Em seu segundo ano como integrante 
do Câmara da Melhor idade, Zuleica 
Evangelista de Andrade, eleita a 
presidente este ano entre os colega-
das, falou sobre a sua experiência no 
ano passado: “É um projeto muito 
rico em que discutimos vários 
assuntos. Em 2016, fizemos várias 
indicações voltadas não só para os 
idosos, mas também para a população 
em geral. Pretendo continuar a buscar 
mais melhorias na cidade que 
beneficiem a todos”, afirmou a 
entusiasmada participante.
A cerimônia de lançamento dos 
projetos contou com dois momentos 
especiais. O primeiro, quando a aluna 
da E.E. Professor Lívio de Castro 
Carneiro, Phaula Ferreira Navarro, 
que foi integrante do projeto Câmara 
Mirim em 2016, e participa atual-
mente do Parlamento Jovem 2017,  
compartilhou suas experiências com 
os novos vereadores mirins. 
Em um momento de homenagem aos 
novos integrantes dos projetos 
institucionais da Câmara, o estudante 
Vítor Hugo Maurício, encantou os 
presentes interpretando a música 
“Sonhos”.
Segundo a presidente da Câmara, 
Rosângela Alfenas, iniciativas como 
essas são meios de aproximação entre 
o Poder Legislativo Municipal e a 
sociedade. “Ambos os projetos 
contribuem para a formação política 
de crianças e dos idosos, incentivan-
do o exercício da cidadania. Isso é 
muito importante”, destacou.

Solenidade marca lançamento da edição 2017 dos 
projetos Câmara Mirim e Câmara da Melhor Idade

E.E. Prof. Lívio de Castro 
Carneiro, os estudantes:

- Eduardo Antônio de Souza;
- Davi Adriano Firmiano;

- Júlio César C. da Conceição;
- Maria Eduarda S. Martins.

E.E. Cândido Martins de 
Oliveira:

- Diogo Vinícius de M.F. de 
Oliveira;

- Marcos Daniel da Silva Ferreira; 
- Renata da Silva Soares.

E.E. Dr. José Januário Carneiro:
- Ana Paula Delazari Silva; 
- Clayton Eduardo dos Reis; 
- Iurig Gabriel Cruz Melo; 

- Sergiane Vitória Moura de Souza.

Centro Educacional Jean Piaget:
- Ana Carolina Costa Peluso; 

-Ana Clara de Souza Bigonha;
- Bárbara Gróia Paiva de Castro; 

- Igor Gomes Neves da Silva.

E.E. Cel. João Ferreira de 
Andrade:

- Marco Antônio Pacheco.

Vereadores Mirins 2017 Vereadores da Melhor Idade 2017
Centro de Convivência da Melhor 

Idade Rosa Mauad Jacob:
-Idiacoana Glaciana Teixeira, 

-Margarida Rita Cruz dos Santos, 
- Sirene Correa Monteiro de Barros;
Asilo São Vicente de Paulo: 
-Martha Barros Cunha;

Instituto Maria de Loreto 
Camiloto Rocha:

- Zuleica Evangelista de Andrade;

Associação de Paraplégicos de 
Ubá:

- Roberto Garcia Alves Filho;

Feira de Artesanato de 
Ubá/Feirart:

- Vilma Santos de Albuquerque;

Inclusão Digital para Idosos da 
Câmara Municipal de Ubá:

- Jesuína Alves Torres Carneiro;
- Lêda Feital Motta de Paula.

Federação Municipal de 
Associações Comunitárias dos 

Bairros e Distritos de Ubá 
(Femac):

- Neuze Maria Soares.

A Escola do Legislativo da Câmara 
Municipal de Ubá (CMU) realizou o 
primeiro encontro do Parlamento 
Jovem 2017 em 3 de março. Em 
pauta, os conceitos iniciais de 
educação e formação política, bem 
como a explanação sobre a dinâmica 
do projeto.
Os participantes foram orientados 
pe lo  Assesso r  da  Esco la  do 
Legislativo, Jardel Peron Waquim, a 
produzirem vídeos de curta duração 
em suas escolas, iniciando o 
trabalho com o tema deste ano do PJ: 
“Educação política nas escolas”.
A produção terá como base a 

sondagem dos jovens, investigando 
e analisando preliminarmente o que 
eles entendem por “política”. O 
objetivo é realizar um diagnóstico 
dentro de cada instituição de ensino, 
visando avaliar o conhecimento 
específico dos alunos sobre o tema 
antes de iniciar as atividades 
propriamente ditas.
O s  j o v e n s  p a r l a m e n t a r e s 
conheceram as dependências da 
CMU e pesquisaram sobre as 
funções do Poder Legislativo 
Municipal. Em seguida, cada um 
realizou uma breve apresentação 
sobre a importância da política para 

a população e o papel dos vereadores 
nesse contexto.

Parlamento Jovem de Minas
O Parlamento Jovem de Minas é um 
projeto de formação polí t ica 
destinado aos estudantes dos ensinos 
médio e superior dos municípios 
mineiros, que cria para os jovens 
uma oportunidade de conhecer 
melhor a política e os instrumentos 
de participação no Poder Legislativo 
Municipal e Estadual. O projeto 
existe desde 2004 e é uma iniciativa 
da Assembleia Legislativa de Minas 
Gerais (ALMG), por meio da Escola 

do Legislativo (ELE), e a PUC 
Minas, por meio do Instituto de 
Ciências Sociais (ICS) e da Pró-
reitoria de Extensão (Proex). 

O plenário da Câmara Municipal de 
Ubá ficou repleto de visitantes que 
participaram da cerimônia de 
lançamento da edição de 2017, do 
projeto Parlamento Jovem de 
Minas/Ubá, em 24 de fevereiro. 
Eles vieram prestigiar os 29 
estudantes do ensino médio, que 
vão integrar do projeto neste ano, 
sob a coordenação da Escola do 
Legislativo da CMU. Os novos 
integrantes foram indicados por seis 
escolas da cidade que aderiram à 
iniciativa.
Participaram da solenidade os 
vereadores, Rosângela Maria 
Alfenas de Andrade, presidente da 
casa, Edeir Pacheco da Costa, vice-
presidente e diretor da Escola do 
Legislativo, Darci Pires da Silva 
(Secretário); Antero Gomes de 
Aguiar, Gilson Fazolla, Jane 
Cristina Lacerda Pinto, José 
Roberto Reis Filgueiras e Joseli 

Anísio Pinto.
Além deles, marcaram presença o 
prefeito municipal de Ubá, Edson 
Teixeira Filho, acompanhado pelo 
vice-prefeito, Vinícius Samôr de 
L a c e r d a ;  o  d i r e t o r  d a 
Superintendência Regional de 
Ensino de Ubá, professor Samuel 
Gazolla Lima; representando o 
deputado federal Reginaldo Lopes e 
o deputado estadual Cristiano da 
Silveira, o assessor Wanderson 
Jacovine  e  represen tando  o 
deputado estadual Dirceu dos 
Santos Ribeiro, o assessor Marco 
Antôn io  Gervás io .  Também 
prestigiou o evento, a vereadora do 
município de Viçosa/MG, Brenda 
Santonione, coordenadora do 
Parlamento Jovem do Pólo Zona da 
Mata II e Coordenadora Geral da 
Escola do Legislativo daquela 
cidade.

"Incentivo ao exercício da 
cidadania”

Ao falar aos presentes, a presidente 
da CMU, vereadora Rosângela 
Alfenas, ressaltou os benefícios do 
PJ para a comunidade. “É muito 
importante essa ação porque 
estimula nas escolas a discussão de 
temas como política, cidadania e 
participação popular”, disse.

 O diretor da Escola do Legislativo 
da CMU, vereador Edeir Pacheco 
da Costa, agradeceu às escolas que 
aderiram ao projeto e destacou a 
importância da participação da 
juventude na política: “Trabalhar a 
educação política na escola pode 
oportunizar o conhecimento, a troca 
de experiências e a reflexão crítica 
sobre as características e o modo de 
funcionamento das instituições e do 
sistema político. Também propicia 
o desenvolvimento do senso de 
justiça, do respeito à diversidade, da 
tolerância e da solidariedade, 
competências imprescindíveis para 
c r ia r  re lações  democrá t icas 
efetivas”, ressaltou Edeir.
Dando um colorido especial ao 
evento, as estudantes Larissa Noé e 
Letícia Soares, integrantes da 
primeira edição do PJ, relataram, 
com bastante entusiasmo, aos novos 
participantes, a experiência vivida 
por elas no projeto e destacaram a 
importância da participação da 
juventude na política: "Sem dúvida 
foi uma oportunidade única em 
nossas  v idas .  Somos  mui to 
diferentes  depois  de termos 
participado do Parlamento. Temos 
uma visão de mundo muito mais 
consciente e responsável. O jovem 
pode contribuir, sim, na construção 

de políticas públicas que vão 
impactar positivamente na vida das 
pessoas", explicou Larissa.

“Educação política nas escolas”
Este é o segundo ano em que a 
Câmara Municipal de Ubá participa 
do projeto. A cada edição, um tema 
de relevância social e do interesse 
dos jovens é trabalhado por meio de 
diversas atividades de estudo, 
debates e deliberação. Em 2017, a 
14ª edição será sobre três aspectos 
relativos ao tema da “Educação 
polí t ica nas escolas”.  Serão 
discutidos os seguintes assuntos: 
Educação política e currículo 
(subtema 1); Interações entre escola 
e sociedade na formação política 
dos jovens (subtema 2); Educação 
p o l í t i c a  p a r a  u m a  g e s t ã o 
democrática e participativa nas 
escolas (subtema 3).

Estudantes do Parlamento Jovem 2017
 iniciam suas atividades na Câmara

Cerimônia de lançamento da edição 2017

Larissa Noé e Letícia Soares

E. E. Eunice Weaver: 
- Emiliane Gonçalves 

- Letícia de Assis, 
- Vitória de Oliveira

- Isadora Braz, 
- Poliana Pereira
- Jaderson Assis, 
-Yara de Oliveira

- Caio Jordan Neto
- Jéssica Conceição

- Gabriel Neto. 

E. E. Senador Levindo Coelho: 
- Allan Severiano dos Santos

- Phaula Ferreira Navarro
- Leonardo Henrique Martins de 

Oliveira
- Marco Antônio Araújo

- Wellington Rodrigues Soares
- Guilherme Borges de Assis

- Lorrainy Silva
- Deusimar Matheus do 

Nascimento
- Diniz de Queiroz Neto. 

E.E. Dr. Levindo Coelho: 
- Vitor Hugo Gomes Maurício

- Carlos Daniel de Melo
- John Ronys Cordeiro Paglione

- Suiane Souza Anastácia
- Ingrid Vitória Lúcio do 

Nascimento. 

Colégio Sagrado Coração de 
Maria: 

- Maria Eduarda Paschoalino de 
Araújo Vieira

- Isabela Oliveira Viega
- Henrique Lima de Almeida. 

Centro Estadual de Educação 
Continuada Prof. José 

Carneiro de Castro 
(CESEC/Ubá): 

- Jean da Silva Teixeira. 

E.E. São José:
- Ismael Almeida Andrade Melo.

Jovens Parlamentares 2017



PRODUÇÃO LEGISLATIVA
AQUI VOCÊ ACOMPANHA AS PROPOSTAS DOS VEREADORES

Proposições de 6 de fevereiro de 2017
VEREADOR ANTERO GOMES
Indicação 001/17
Solici tação:  ao prefei to,  que promova o 
asfaltamento das ruas Antonio da Costa Ribeiro, 
Fizinho Pirosca, Maria Aparecida Procópio 
Bigorno e José Dias de Andrade, ambas do bairro 
Antônio Bigonha, a pedido dos moradores.
Indicação 002/17
Solicitação: ao prefeito, que promova o calçamento 
da via de acesso que liga as ruas Elpídia da Silva 
Fagundes do bairro Santa Edwiges à Senador 
Levindo Coelho da COHAB, próximo ao Fórum da 
Justiça Estadual da Comarca de Ubá, a pedido dos 
moradores.
Indicação 003/17
Solicitação: ao prefeito, que promova uma reforma 
geral com colocação de corrimão em toda extensão 
das Travessas Albertino Ludovino Filho e Benedito 
Muniz dos Santos do bairro Waldemar de Castro, a 
pedido dos moradores.
Indicação 004/17
Solicitação: ao prefeito, a colocação de quatro 
passarelas (quebra-molas com faixas de pedestre) 
junto à Avenida Senador Levindo Coelho (bairro 
Antonina Coelho), sendo dois antes do Posto de 
Saúde e dois entre a via de acesso ao bairro 
Fazendinha, a pedido dos moradores.
Indicação 005/17
Solici tação:  ao prefei to,  que promova o 
asfaltamento das ruas Antonio da Costa Ribeiro, 
Fizinho Pirosca, Maria Aparecida Procópio 
Bigorno e José Dias de Andrade, ambas do bairro 
Antônio Bigonha, a pedido dos moradores.
Indicação 006/17
Solici tação:  ao prefei to,  que promova o 
asfaltamento da Rua Santa Clara do bairro Santana, 
a pedido dos moradores.
Indicação 007/17
Solici tação:  ao prefei to,  que promova o 
asfaltamento da Rua Sete Lagoas do bairro Santana, 
a pedido dos moradores.
Indicação 019/17
Solicitação: ao prefeito,  a realização de 
asfaltamento na rua que liga a Avenida Senador 
Levindo Coelho ao bairro Santa Rosa, a pedido dos 
moradores.
Indicação 031/17
Solicitação: ao prefeito, que promova limpeza geral 
com capina em todas as ruas do bairro Dico Teixeira 
(Tanquinho) a pedido dos moradores.
VEREADOR PASTOR DARCI PIRES
Representação 001/17
Solicitação: ao Sr. Leandro Borges da Cruz, 
Gerente Distrital da COPASA-Ubá, solicitando-lhe 
a gentileza de realizar a instalação da tubulação de 
água na Rua Lenir Guizilene de Andrade, Bairro 
Coparma, entre as residências de nº 217 até 400, a 
pedido dos moradores.
VEREADORA JANE LACERDA 
Indicação 021/17
Solicitação: ao prefeito, bem como ao Sr.Secretário 
de Obras, João Gomes Júnior, solicitando-lhes a 
instalação de um bueiro, para captação de águas 
pluviais, no 3º morro da Rua Roseira do Bairro 
Paulino Fernandes, a pedido dos moradores.
Indicação 022/17
Solicitação: ao prefeito, bem como ao Sr. Secretário 
de Obras, João Gomes Júnior, solicitando-lhes o 
conserto da ponte de acesso à comunidade do 
Emboque, que está quebrada há cerca de quatro 
anos, localizada após a fábrica do Abacatinho e 
Aeroporto de Ubá, a pedido dos moradores.
Indicação 023/17
Solicitação: ao prefeito, a construção de um escadão 
para acesso dos moradores à Rua dos Vicentinos, 
localizada na parte alta do Bairro Louriçal, a pedido 
dos mesmos.
Indicação 025/17
Solicitação: ao prefeito, a reforma dos dois 
escadões do Bairro Waldemar de Castro, 
localizados na região conhecida como “Beco do 
Sapo”, a pedido dos moradores.
Indicação 026/17
Solicitação: ao prefeito, o término das obras de 
construção da quadra poliesportiva do Bairro São 
Sebastião, bem como a elaboração de estudos que 
firmem uma parceria entre a comunidade de 
moradores do Bairro São Sebastião e a Prefeitura de 
Ubá visando ao término de seu salão comunitário.
Indicação 027/17
Solicitação: ao prefeito, a necessidade de realizar 
uma audiência pública junto com a Caixa 
Econômica Federal, moradores do Conjunto 
Habitacional Cidade Carinho, bem como com 
administradoras de condomínio na cidade no intuito 
de solucionar a gestão do referido Complexo.
Indicação 028/17
Solicitação: ao prefeito, que remeta a esta Casa 
Legislativa, para discussão e votação, um projeto de 
lei que trate sobre a criação do Conselho Municipal 
de Proteção Animal e do fundo de recursos 
municipal.
Requerimento 002/17
Solicitação: ao prefeito, esclarecimentos sobre o 
documento enviado à Câmara pelo Sr. Eduardo 
Gomes Pereira, em anexo, relacionado ao 
escalonamento e às disparidades na cobrança do 
IPTU, na cidade de Ubá.

Requerimento 003/17
Solicitação: ao prefeito, o envio à Câmara 
Municipal de Ubá, de uma relação de todos os 
feirantes que encontram-se atualmente trabalhando 
de forma regular incluindo os nomes e a 
documentação que demonstre a regularidade de 
seus trabalhos.
Requerimento 004/17
Solicitação: ao prefeito, remeta a esta Casa 
Legislativa cópia do contrato de aluguel entre a 
Prefeitura de Ubá e Delta Produções para o uso do 
espaço do Horto Florestal.
Requerimento 005/17
Solicitação: ao prefeito cópia do contrato firmado 
entre a Prefeitura de Ubá e a concessionária Viação 
Ubá no tocante ao transporte escolar de alunos do 
município.
Requerimento 006/17
Solicitação: ao prefeito, remeta a esta Casa 
Legislativa informações se o Clube Praça de 
Esportes possui algum tipo de vínculo ao município 
de Ubá, por meio de contratos celebrados ou por 
outros meios legais com a Prefeitura.
Requerimento 007/17
Solicitação: ao Prefeito, à Supervisora da Seção de 
Iluminação Pública e à Secretaria de Ambiente e 
Mobilidade Urbana, solicitando o valor mensal dos 
recursos de contribuição de iluminação pública 
repassados pela ENERGISA à Administração 
Municipal; o valor mensal das faturas de consumo 
dos prédios públicos e áreas públicas iluminadas; o 
valor mensal dos serviços prestados pela Racional 
Eletrica Ltda. e a vigência do atual contrato; o valor 
dos serviços de expansão; informações sobre o 
fundo de iluminação pública; cópia de contratos 
celebrados entre o município e a Racional Elétrica.
Representação 002/17
Solicitação: à empresa Viação Ubá Transportes 
Ltda, solicitando o envio das seguintes informações 
à Câmara Municipal de Ubá: 1. Quantos ônibus 
estão disponibilizados para Transporte Escolar na 
cidade de Ubá;
2. Quantos alunos atualmente utilizam vale 
transporte pela Viação Ubá.
Representação 006/17
Solicitação: à Diretoria do Clube Praça de Esportes 
de Ubá, solicitando para que remeta a esta Casa 
Legislativa informações se é realizado algum tipo 
de atividade social em beneficio da comunidade 
ubaense e região.
Representação 007/17
Solicitação: à Direção da ENERGISA em 
Cataguases, questionando quanto se gasta em Ubá 
com relação à iluminação pública, bem como 
quanto a empresa arrecada com a Contribuição de 
Iluminação Pública (CIP), bem como, se há 
devolução da mesma aos cofres do Município de 
Ubá com indicação valores dos últimos doze meses.
Representação 008/17
Solicitação: às Auto Escolas de Ubá, solicitando 
para que remetam a esta Casa Legislativa 
informações se dispõem de curso de capacitação 
para condutores de veículos até 50cc, conhecidas 
como “cinquentinhas”, em vista das exigências da 
legislação vigente.
VEREADOR JORGE GERVÁSIO 
Indicação 008/17
Solicitação: ao prefeito, a realização de estudos 
técnicos necessários no sentido de retirar as vagas 
de estacionamento para motocicletas da Rua 
Peixoto Filho, do Centro da cidade.
Indicação 009/17
Solicitação: ao prefeito, a necessidade de se 
promover uma campanha educativa com o apoio do 
setor de fiscalizações da Prefeitura, bem como do 
PROCON Municipal, junto aos Estacionamentos 
Privados na cidade de Ubá, no intuito de evitar o 
descumprimento da Lei Municipal 4.288/2015 que 
“dispõe sobre a cobrança proporcional ao tempo 
equ iva l en t e  u t i l i z ados  pe lo  s e rv i ço  de 
estacionamento de veículos em estabelecimentos 
destinados ao aluguel de vagas”.
Indicação 032/17
Solicitação: ao prefeito, a ampliação do horário de 
atendimento da Secretaria Municipal de Saúde e do 
PROCON Municipal de 7h às 18h.
VEREADOR JOSÉ ROBERTO FILGUEIRAS
Indicação 010/17
Solicitação: ao prefeito, o calçamento da Rua 
Reginaldo Francisco Coelho, no Bairro Jardim 
Élida, a pedido dos moradores.
Indicação 012/17
Solicitação: ao prefeito, o asfaltamento de todas as 
ruas da parte alta do Bairro Schiavon, a pedido dos 
moradores.
Indicação 013/17
Solicitação: ao prefeito, o asfaltamento da Rua 
Tereza Casa Grande, no Bairro Concórdia, a pedido 
dos moradores.
Indicação 014/17
Solicitação: ao prefeito, o asfaltamento de todas os 
logradouros do Bairro Santa Rosa, a pedido dos 
moradores.
Indicação 015/17
Solicitação: ao prefeito, realize estudos que 
propiciem a implantação de infraestrutura básica no 
logradouro de prolongamento após o Bairro Santa 
Rosa, por meio de calçamento, instalação de meios-
fios, de rede de esgoto e águas pluviais, a pedido dos 

moradores.
Indicação 016/17
Solicitação: ao prefeito, bem como ao Sr. Secretário 
de Obras, João Gomes Júnior, solicitando-lhes o 
tapamento de um buraco em frente à residência de 
nº 25 da Rua Lions, no Bairro Bom Pastor, a pedido 
dos moradores.
Indicação 017/17
Solicitação: ao prefeito, o aumento da extensão do 
manilhamento de águas pluviais dentro do terreno 
da residência de nº 41 na Rua Benedito Augusta 
Vieira do Bairro Vila Casal.
Indicação 018/17
Solicitação: ao prefeito, o prolongamento da 
calçada, a pintura de faixa de pedestres e a 
construção de um quebra-molas na Av.Marechal 
Floriano  Peixoto (Morro do Três Porteiras), no 
Bairro Vila casal, a pedido dos moradores.
VEREADORES JANE LACERDA E LUIS 
CARLOS TEIXEIRA
Indicação 024/17
Solicitação: ao prefeito, o completo recapeamento 
asfáltico em toda extensão da Rua Maurício 
Muzitano, no Bairro Santa Edwiges, a pedido dos 
moradores.
Indicação 029/17
Solicitação: ao prefeito, a substituição das manilhas 
da Rua Maria Duarte Cancela, no Bairro Antônio 
Bigonha (Cohab), por outras de maior diâmetro, a 
pedido dos moradores.
Indicação 030/17
Solicitação: ao prefeito, estudos que possibilitem o 
retorno das galerias subterrâneas de águas pluviais 
para a região da Policia Rodoviária Estadual, na Av. 
Ex-Combatentes, a pedido dos moradores.
Requerimento 001/17
Solicitação: ao prefeito, que remeta a esta Casa 
Legislativa o estado atual de todos os Centros de 
Referência de Assistência Social, CRAS, em Ubá, 
n o  t o c a n t e  a  q u a i s  u n i d a d e s  e s t ã o  e m 
funcionamento, quais tipos de cursos, endereço de 
cada unidade, se há projetos para a abertura de 
novas e o montante total de recursos com a origem 
(municipal, estadual ou federal).
Representação 003/17
Solicitação: ao 21º BPMMG, na pessoa do Sr. Ten. 
Cel. PM Lúcio Mauro Campos Silva, indicando-lhe 
a possibilidade de instalação de um Conselho 
Comunitário de Segurança Pública, CONSEP, no 
Bairro Pires da Luz, visando a garantir maior 
segurança à população daquela região.
Representação 004/17
Solicitação: ao Sr. Diretor da Concessionária 
Viação Ubá, Ricardo Torres Santana, solicitando-
lhe que seja acrescentado ao itinerário de transporte 
mais um ônibus, ou ainda aumentar o número de 
horários disponíveis com a frota já existente, para 
atender o Bairro Pires da Luz, a pedido dos 
moradores.
Representação 005/17
Solicitação: ao 21º BPMMG, na pessoa do Sr. Ten. 
Cel. PM Lúcio Mauro Campos Silva, solicitando-
lhe a gentileza de providenciar maior frequência de 
patrulhamento policial no Bairro Pires da Luz, pelo 
menos uma vez ao dia, visando a coibir práticas 
ilícitas e garantir maior segurança aos moradores.
VEREADORES PASTOR DARCI PIRES E 
EDEIR PACHECO
Moção de Congratulações e Aplausos 001/17
ao Consorcio Intermunicipal de Saúde pela 
relevante contribuição para saúde de Ubá e região.
Indicação 033/17
Solicitação: ao prefeito, a construção de um quebra-
molas e uma faixa de pedestres em frente ao 
Supermercado Stilo, na Av. Marechal Floriano, no 
Bairro Vila Casal, a pedido dos moradores.
Indicação 034/17
Solicitação: ao prefeito, a reforma de uma ponte de 
madeira da ponte situada na Zona Rural, próxima ao 
antigo armazém Peixoto e ao Edinho Farinho, a 
pedido dos moradores.
Indicação 035/17
Solicitação: ao prefeito, a limpeza geral dos Bairros 
Palmeiras, Concórdia, Altair Rocha e São Judas 
Tadeu, a pedido dos moradores.
Indicação 036/17
Solicitação: ao prefeito, o calçamento da Rua Juber 
Amaral Perón, no Bairro Agroceres, a pedido dos 
moradores.

Proposições de 13 de fevereiro de 2017
VEREADOR ALEXANDRE DE BARROS
Indicação 052/17
Solicitação: ao prefeito, a possibilidade de construir 
uma academia ao ar livre, para atender a população 
da Colônia Padre Damião.
Indicação 053/17
Solicitação: ao prefeito, a revitalização da Praça 
José Custódio Pereira, do Povoado São Domingos 
(Colônia Padre Damião).
Indicação 054/17
Solicitação: ao prefeito, o asfaltamento da Rodovia 
Dr. Heitor Peixoto Toledo (no trecho compreendido 
do trevo até as Comunidades Boa Vista, Colônia 
Padre Damião e Povoado São Domingos).
Indicação 058/17
Solicitação: ao prefeito, a colocação de redutores de 
velocidade na Rodovia Dr. Heitor Peixoto Toledo 
(no trecho compreendido do trevo até as 

Comunidades Boa Vista, Colônia Padre Damião e 
Povoado São Domingos) , após o asfaltamento da 
mesma.
Representação 012/17
Representação: às empresas de telefonia móvel 
VIVO e OI, a realização de estudos visando à 
instalação de antena para captação de sinal móvel 
na Comunidade da Colônia Padre Damião.
VEREADOR ANTERO GOMES
Indicação 038/17
Solicitação: ao prefeito, o asfaltamento da Rua 8 de 
Março do Bairro São Domingos, a pedido dos 
moradores.
Indicação 039/17
Solicitação: ao prefeito, o asfaltamento da Rua 
Lambari do Bairro Ponte Preta, a pedido dos 
moradores.
Indicação 040/17
Solicitação: ao prefeito, o calçamento da Rua 
Afonso Pereira Santiago do Bairro da Luz, a pedido 
dos moradores.
Indicação 041/17
Solicitação: ao prefeito, o asfaltamento da Rua 
Álvaro Bigonha e Rua Mires Simões, ambas no 
Bairro Antonina Coelho (Cohab), a pedido dos 
moradores.
Indicação 042/17
Solicitação: ao prefeito, o asfaltamento da Rua 
Joaquim Tavares no Bairro Universitário (Proximo 
ao Cohab), a pedido dos moradores.
Indicação 043/17
Solicitação: ao prefeito, a limpeza geral nos Bairros 
Jardim Esperança e José Cavaliere, a pedido dos 
moradores.
VEREADORA JANE LACERDA 
Indicação 049/17
Solicitação: ao prefeito, reparos na rede de esgoto, 
bem como a construção de redes para captação de 
águas pluviais junto à Rua São Jorge, situada na 
parte alta do bairro São Sebastião, a pedido dos 
moradores.
Indicação 050/17
Solicitação: ao prefeito, o patrolamento e o 
cascalhamento em todo percurso em que a Viação 
Ubá efetua o transporte de alunos que residem na 
Zona Rural de Ubá, particularmente nas 
Comunidades do Córrego Fundo, Palestina e 13 de 
Maio.
Indicação 063/17
Solicitação: ao prefeito, estudos que firmem uma 
parceria entre a comunidade do Bairro São 
Sebastião e a Prefeitura de Ubá visando ao término 
de seu salão comunitário e quadra poliesportiva.
Requerimento 008/17
Solicitação: ao prefeito, o contrato celebrado entre 
este Município com a empresa que promove o 
transporte de lixo para o aterro sanitário em Juiz de 
Fora.
Requerimento 009/17
Solicitação: autorização para uma viagem a serviço, 
nos termos do art. 181 do Regimento Interno da 
Câmara Municipal de Ubá, à Assembleia 
Legislativa do Estado de Minas Gerais para junto ao 
Deputado Estadual Dirceu dos Santos Ribeiro, 
poder  obter  in formações  e  conhecer  os 
procedimentos necessários para implementar nas 
comunidades rurais de Ubá o programa “Minas 
Comunica II”, com a captação de inúmeros recursos 
que atenderão nossa região.
Requerimento 010/17
Solicitação: autorização para uma viagem a serviço, 
nos termos do art. 181 do Regimento Interno da 
Câmara Municipal de Ubá, à Assembleia 
Legislativa de São Paulo para junto ao Deputado 
Estadual Roberto Tripole, poder conhecer sobre 
procedimentos de implementação e de execução de 
duas clínicas populares destinadas ao atendimento 
de animais de rua e pessoas carentes, funcionando 
na cidade de São Paulo.
Requerimento 012/17
Solicitação: ao prefeito, que remeta a esta Casa 
Legislativa o custo total gasto com o canil 
municipal, informando separadamente cada gasto, 
por exemplo, veículos, combustível para veículos, 
manutenção dos veículos, materiais de escritório e 
administrativos, medicamentos, energia elétrica, 
água, aluguel, ração, servidores, gasto com 
procedimentos cirúrgicos e demais custos que se 
façam necessários.
Representação 010/17
Solicitação: à Diretoria da empresa ENERGISA, 
em Cataguases, solicitando que remeta a esta Casa 
de Leis, as seguintes informações:
1. Atualmente a ENERGISA recebe pela a 
Manutenção das Redes de Iluminação na cidade de 
Ubá? Caso seja a resposta positiva, quanto nos 
últimos 12 meses?
2. Em sendo positiva a pergunta acima, se a 
cobrança é por pontos/áreas e quantos pontos/áreas 
existem na rede de iluminação pública de Ubá?
3. Quanto era cobrado pela empresa antes 
da Delegação da Responsabilidade aos Municípios 
(meados de 2014) em média, com relação à 
manutenção das redes de iluminação pública?
Representação 011/17
Solicitação: à Superintendência de Ensino situada 
em Ubá, solicitando urgentes providências no 
sentido de resguardar o patrimônio e promover mais 
segurança aos alunos da Escola Estadual Raul 

Soares.
Representação 014/17
Solicitação: ao presidente da Associação dos 
C o n d u t o r e s  d e  C i c l o m o t o r e s  d o  B r a s i l 
(ASCONCIBRA), Sr. Evaldo de Paula Santos e aos 
diretores de autoescolas do município, para tratar da 
situação dos condutores de  ciclomotores ( 
"cinquentinhas") que não podem dirigir sem 
habilitação e também não podem retirar sua 
habilitação, uma vez que o Estado, por meio do 
Detran, não está expedindo a Autorização para 
Conduzir Ciclomotor (ACC), nem as autoescolas 
estão oferecendo o curso de habilitação, induzindo 
os usuários a fazerem o curso para CNH categoria A 
(motos) que custa o dobro do preço.
VEREADOR JORGE GERVÁSIO 
Indicação 064/17
Solicitação: ao prefeito, o estudo pela Secretaria 
Municipal de Fazenda da viabilidade de anistia total 
das multas e juros incidentes sobre débitos dos 
inscritos na dívida ativa (IPTU) quando também 
estiverem inscritos no Cadastro Único de Programas 
Sociais (CadÚnico), beneficiando a população mais 
carente.
Representação 013/17
S o l i c i t a ç ã o :  a  S r a .  J é s s i c a  R a i b o l t  d e 
Agu ia r, coordenadora  do  PROCON-Ubá , 
fiscalização das relações de consumo nos 
estabelecimentos que comercializam gás, uma vez 
que os preços do GLP em Ubá têm se mostrado 
abusivos em comparação com município vizinhos e 
são motivo de indignação popular.
VEREADOR JOSÉ ROBERTO FILGUEIRAS
Indicação 065/17
Solicitação: ao prefeito, a promoção de estudos 
técnicos que permitam a adoção do IPTU Social, nos 
moldes dos já existentes em outros municípios e que 
permitem redução ou isenção para a população de 
baixa renda, aposentados com renda de 1 salário 
mínimo e doentes em estado grave ou terminal, 
observando-se limites ao valor do imóvel, 
determinado pelos técnicos da Secretaria Municipal 
de Fazenda.
Requerimento 017/17
Solicitação: à Srª Secretária Municipal de Educação, 
Maria Elizabeth Barros, convidando-lhe a 
comparecer a uma reunião ordinária, previamente 
agendada junto à Diretoria desta Casa de Leis, para 
discorrer sobre o plano municipal de ensino, a 
metodologia aplicada nas escolas e outros assuntos 
de grande relevância para a comunidade ubaense.
Representação 009/17
Solicitação: ao Sr. Diretor da Viação Ubá, Ricardo 
Torres Santana, solicitando a gentileza de enviar a 
esta Casa de Leis a relação com as linhas de ônibus 
de todas as ruas e bairros de Ubá, de forma detalhada 
em que aponte os percursos e horários.
Moção de Congratulações e Aplausos 002/17
Ao atleta mesatenista, Gláucio Contin Lisboa, por 
suas importantes contribuições ao esporte na cidade 
de Ubá.
Moção de Congratulações e Aplausos 003/17
Ao jovem atleta mesatenista, Fabrício Flausino 
Balbi, por suas importantes contribuições ao esporte 
na cidade de Ubá.
VEREADOR LUIS CARLOS TEIXEIRA 
Indicação 051/17
Solicitação: ao prefeito, estudos para a criação de um 
projeto que promova oficinas de violão e canto coral 
em bairros afastados do centro da cidade de Ubá, 
com o intuito de atender crianças, adolescentes e 
jovens.
VEREADORES JANE LACERDA E LUIS 
CARLOS TEIXEIRA 
Indicação 055/17
Solicitação: ao prefeito, estudos que promovam uma 
parceria entre a Prefeitura e a comunidade do Pires 
da Luz visando ao término de seu salão comunitário, 
a pedido dos moradores.
Indicação 056/17
Solicitação: ao prefeito, estudos que possibilitem 
modificações na galeria de esgoto na região da 
Travessa Miceno Caldeiras, Bairro São Sebastião, 
cuja extensão é proveniente da Rua Joaquim 
Boaventura da Silveira (Beco do Sapo), a pedido dos 
moradores.
Indicação 057/17
Solicitação: ao prefeito, bem como ao Sr. Gerente 
Distrital da COPASA/MG em Ubá, Leandro Borges 
da Cruz, solicitando-lhes o reativamento da caixa 
d'água do Bairro Pires da Luz, a pedido dos 
moradores.
Indicação 059/17
Solicitação: ao prefeito, estudos que possibilitem a 
utilização do espaço físico da Praça Guido Marliere, 
Centro, para o comércio de artesanato e comidas 
típicas.
Indicação 060/17
Solicitação: ao prefeito, estudos que possibilitem a 
firmação de uma parceria entre a Prefeitura e as 
Associações Comunitárias dos Bairros de Ubá, para 
a implementação de cursos, oficinas, palestras, 
atividades culturais e dentre outros, nos salões 
comuni t á r ios  ou  ocupações  em quadras 
poliesportivas.
Indicação 061/17
Solicitação: ao prefeito, a limpeza de toda a área de 
galerias de águas pluviais e esgoto no Bairro 
Waldemar de Castro, principalmente na região 

conhecida como Beco do Sapo, a pedido dos 
moradores.
Indicação 062/17
Solicitação: ao prefeito, a reforma geral da Praça do 
Bairro Pires da Luz, a pedido dos moradores.
V E R E A D O R E S  G I L S O N  FA Z O L L A , 
ROSÂNGELA ALFENAS, EDEIR PACHECO, 
PASTOR DARCI PIRES, JOSELI ANÍSIO E 
ANTERO GOMES
Indicação 044/17
Solicitação: ao prefeito, a substituição dos bancos da 
Policlínica Regional, localizada na Av. Comendador 
Jacinto Soares de Sousa Lima, em razão do precário 
estado de conservação em que se encontram.
Indicação 045/17
Solicitação: ao prefeito, estudos técnicos que 
viabilizem o retorno de trecho do córrego, que se 
situa próximo a residência de nº 228, da Rua Mauri 
Martins de Oliveira, no Bairro Santa Bernadete, ao 
seu estado anterior, a pedido dos moradores.
Indicação 046/17
Solicitação: ao prefeito, estudos técnicos para a 
instalação de um semáforo no cruzamento entre a 
Rua Cônego Vidal e Av. dos Franciscanos, nas 
adjacências da Igreja São Sebastião.
Indicação 047/17
Solicitação: ao prefeito, estudos técnicos que visem 
a promover melhorias no fluxo de veículos para os 
bairros Vila Casal, Ponte Preta e adjacências.
Requerimento 011/17
Solicitação: ao prefeito, cópia do Contrato 
Administrativo firmado entre o Município de Ubá e 
a empresa UTOPIA, solicitando ainda, as seguintes 
informações:
1.Qual é a vigência do contrato entre o Município de 
Ubá e a empresa UTOPIA?
2.A referida empresa tem cumprido com todas as 
suas obrigações patronais para com seus 
funcionários que prestam serviços em prol do 
município de Ubá?
3.Existe previsão contratual que obrigue a 
contratada a apresentar com determinada 
frequência, prestação de contas de suas relações 
patronais com demonstrativos de pagamento 
devidamente assinados, tributos e encargos? Na 
ocasião de ser positiva a resposta, requer o envio de 
toda prestação de contas apresentada ao município 
desde o início do contrato.
V E R E A D O R E S  G I L S O N  FA Z O L L A , 
ROSÂNGELA ALFENAS, EDEIR PACHECO, 
PASTOR DARCI PIRES E JOSELI ANÍSIO
Indicação 048/17
Solicitação: ao prefeito, a ligação de energia no 
Córrego do Emboque, uma vez que as residências já 
possuem os padrões instalados.
Indicação 066/17
Solicitação: ao prefeito, uma operação tapa buracos 
nas ruas do centro da cidade.
Indicação 067/17
Solicitação: ao prefeito, reforma no calçamento de 
bloquetes em todas as ruas do centro da cidade, a 
pedido dos moradores. 
Indicação 068/17
Solicitação: ao prefeito, o patrolamento e 
cascalhamento da estrada que liga o Bairro 
Palmeiras, passando pela APAE até a estrada de 
Rodeiro.
Indicação 069/17
Solicitação: ao prefeito, o asfaltamento da Rua 
Jaime Balbi, no Bairro Altair Rocha, a pedido dos 
moradores.
VEREADORES JOSÉ ROBERTO FILGUEIRAS, 
EDEIR PACHECO E GILSON FAZOLLA 
Indicação 037/17
Solicitação: ao prefeito, e ao Sr.Secretário de 
Ambiente e Mobilidade Urbana, Vicente de Paulo 
Pinto, a limpeza de um bueiro em frente ao nº 179 da 
Rua Francisco Teixeira de Abreu, Bairro Palmeiras, 
a pedido dos moradores.

Proposições de 20 de fevereiro de 2017
VEREADOR ANTERO GOMES DE AGUIAR - 
(ANTERO DO ÔNIBUS)
Indicação 076/17
Solicitação: ao prefeito, estudos técnicos para a 
construção de uma praça na Rua Elpídia da Silva 
Fagundes, em frente ao Posto de Saúde, no Bairro 
Santa Edwiges, bem como, posteriormente, a 
construção de uma academia ao ar livre no local, a 
pedido dos moradores.
Indicação 077/17
Solicitação: ao prefeito, o calçamento da Rua 
Joaquim Teixeira da Rocha e Travessa Amaral 
Perón, ambas no Bairro Agroceres, a pedido dos 
moradores.
Indicação 078/17
Solicitação: ao prefeito, o asfaltamento da Rua Elisa 
Amaral Perón, no Bairro Agroceres, a pedido dos 
moradores.
Indicação 079/17
Solicitação: ao prefeito, o calçamento da Rua Sônia 
Marques Badaró, no Bairro Olaria, a pedido dos 
moradores.
Indicação 080/17
Solicitação: ao prefeito, o asfaltamento da Rua 
Jaime de Almeida, no Bairro Olaria, a pedido dos 
moradores.
Requerimento 013/17
Solicitação: ao Prefeito, a expedição e envio a esta 

Casa de Leis, no prazo do parágrafo único do artigo 
56 da Lei Orgânica Municipal, de certidão 
informando que o prolongamento da rua Álvaro 
Bigonha, Código do logradouro 2069, seção 268x, 
não possui denominação oficial.
Requerimento 014/17
Solicitação: ao Prefeito a expedição e envio a esta 
Casa de Leis, no prazo do parágrafo único do artigo 
56 da Lei Orgânica Municipal, de certidão 
informando que a rua A do bairro Novo Primavera, 
código do logradouro 1000339, seção 555x, não 
possui denominação oficial.
VEREADORA JANE LACERDA 
Indicação 020/17
Solicitação: ao prefeito, bem como ao Sr. Secretário 
de Obras de Ubá, João Gomes Júnior, indicando-lhes 
que realizem o calçamento da Rua Ary Perón, que 
interliga os Bairros Agroceres e Cristal, ao lado da 
linha férrea em um trecho de aproximadamente 800 
metros, a pedido dos moradores.
Indicação 073/17
Solicitação: ao prefeito, o calçamento da estrada que 
fornece acesso à Indústria Mavaullare, em um trecho 
de aproximadamente 500 metros, a pedido dos 
funcionários e moradores da região.
Indicação 074/17
Solicitação: ao prefeito, bem como ao Sr. Secretário 
de Ambiente e Mobilidade Urbana, Vicente de Paulo 
Pinto, a fim de solicitar-lhes a limpeza de dois 
terrenos na Rua Adolfo Pereira Cortez, Bairro São 
Domingos, sendo o primeiro em volta a Igreja e 
outro em frente a quadra poliesportiva, a pedido dos 
moradores.
Indicação 075/17
Solicitação: ao prefeito, o urgente calçamento e a 
construção da rede de capitação de esgoto na ruas 
“F”, Pedro Botaro e Maria Burato Migliorini, no 
Bairro San Rafael II, bem como a rede de águas 
pluviais nas referidas ruas, pois está ocasionando o 
acúmulo de barro na Rua Frei Cornélio, a pedido dos 
moradores.
Indicação 087/17
Solicitação: ao prefeito, a permanência de um vigia 
na quadra poliesportiva do Bairro São Domingos, 
durante o período diurno e noturno, em vistas de 
coibir, no local, o uso de drogas ilícitas, prostituição 
e depredação do patrimônio público. Solicita, 
também, a realização de estudos que possibilitem a 
criação de projetos para ocupação da quadra 
voltados para práticas esportivas de forma 
permanente, através de campeonatos e jogos 
educativos.
Indicação 088/17
Solicitação: ao prefeito, estudos técnicos que 
possibilitem a construção de dois redutores de 
velocidade ao longo da Rua Santa Luzia, Bairro 
Louriçal, a pedido dos moradores.
Indicação 089/17
Solicitação: ao prefeito, bem como ao Secretário de 
Obras de Ubá, Sr. João Gomes Júnior, indicando-
lhes que realizem uma operação tapa buracos na Rua 
Santa Luzia e ruas adjacentes, no Bairro Louriçal, a 
pedido dos moradores.
Indicação 090/17
Solicitação: ao prefeito, o encaminhamento de cópia 
da Lei nº 2675/1996, que denomina a Rua Nicéias 
Gomides de Almeida, à Direção da Concessionária 
de Telefonia OI Fixo, com sede no estado do Rio de 
Janeiro, em razão do Call Center da mesma afirmar 
que não está enviando as contas para as residências 
dos clientes do referido logradouro por causa da 
inexistência de registro.
Indicação 091/17
Solicitação: ao prefeito, o encaminhamento da 
listagem atualizada de todos os logradouros públicos 
de Ubá aos Correios.
Requerimento 018/17
Solicitação: sugerir à Mesa Diretora o agendamento 
de uma audiência pública, no Plenário desta Casa 
Legislativa, para discutir sobre os preços de gás de 
cozinha ofertados em Ubá. Na oportunidade, serão 
convidados vendedores e distribuidores de gás de 
Ubá com a condução da vereadora abaixo-assinada.
Requerimento 019/17
Solicitação: à Mesa Diretora, nos termos do 
Regimento Interno, em seu Art. 51F, inciso IX que 
permite a adoção de medidas “políticas de educação, 
conscientização e incentivo à adoção responsável”, 
o apoio institucional na divulgação do Castramóvel, 
na conscientização dos maus tratos aos animais e 
sobre o incentivo a castração dos mesmos.
Representação 015/17
Solicitação: ao Coordenador do DER-MG – Ubá, Sr. 
Célio Moreira da Silva, a gentileza de enviar a esta 
Casa Legislativa as informações abaixo: 1) O DER 
Ubá possui quadra poliesportiva dentro de suas 
instalações? 2) Em caso afirmativo na pergunta 
anterior, há interesse e possibilidade legal de que 
seja firmada uma parceria entre o DER e entidades 
sociais para o uso da quadra com o intuito de 
propiciar um local para práticas esportivas a crianças 
e adolescentes que residem nos bairros vizinhos?
Representação 016/17
Solicitação: ao Sr. Miguel Arcanjo de Paula Batista, 
Presidente da Comunidade Penitenciária de Ubá, 
solicitando-lhe estudos para que seja fornecida mão 
de obra de detentos, com experiência em construção 
civil, para auxiliarem na adaptação de um galpão, 
localizado na R. Farmacêutico José Rodrigues de 

Andrade - nº 455 (ao lado do Corpo de Bombeiros), 
que será utilizado como clínica de apoio ao Projeto 
Castramóvel, para o tratamento de animais de rua e 
de proprietários de baixa de renda.
Representação 017/17
Solicitação: ao 21º BPMMG, que envie a esta Casa 
Legislativa a seguintes informações: 1) O número de 
denúncias recebidas pela instituição do ano passado 
até o momento; 2) Quais medidas foram tomadas 
pelas Polícia; 3) Caso não tenha podido atender aos 
pedidos de socorro, o motivo da abstenção.
Representação 018/17
Solicitação: ao 21º BPMMG, que remeta a esta Casa 
Legislativa quais os bairros com maiores casos de 
violência, principalmente, homicídio, violência 
contra mulher e lesões corporais graves.
Representação 019/17
Solicitação: ao Delegado Regional de Segurança 
Pública, Sr. Gutemberg de Souza Filho, que remeta a 
esta Casa Legislativa quais os bairros com maiores 
casos de violência, principalmente, homicídio, 
violência contra mulher e lesões corporais graves.
VEREADOR JOSÉ ROBERTO FILGUEIRAS
Requerimento 015/17
Solicitação: que a Presidência desta Casa, instaure a 
Comissão Especial de Combate ao Crack e Outras 
Drogas, indicando o nome deste Edil para assumir 
como presidente titular da mesma.
V E R E A D O R E S  G I L S O N  FA Z O L L A , 
ROSÂNGELA ALFENAS, EDEIR PACHECO, 
PASTOR DARCI PIRES E JOSELI ANÍSIO 
Indicação 070/17
Solicitação: ao prefeito, o término do manilhamento 
em toda extensão da Rua Guerino Peron, Bairro 
Cristal, a pedido dos moradores.
Indicação 071/17
Solicitação: ao prefeito, a poda de árvores no final da 
Rua Lenir Guizilene de Andrade, Bairro Industrial, 
especificamente na bifurcação à direita, a pedido dos 
moradores.
Indicação 072/17
Solicitação: ao prefeito, a poda de árvores na Rua 
Adolfo Pereira Cortez, no trecho atrás do Terminal 
Rodoviário de Ubá.
Indicação 082/17
Solicitação: ao prefeito, o patrolamento e o 
cascalhamento das estradas rurais das Comunidades 
de Ubá Pequeno, Santo Anastácio e adjacências, a 
pedido dos moradores.
V E R E A D O R E S  G I L S O N  FA Z O L L A , 
ROSÂNGELA ALFENAS, EDEIR PACHECO, 
PASTOR DARCI PIRES, JOSELI ANÍSIO E 
ANTERO GOMES 
Indicação 081/17
Solicitação: ao prefeito, estudos técnicos que 
possibilitem o asfaltamento e a construção da rede 
de captação de águas pluviais na Rua Francisco 
Andre de Araújo, Bairro Beira Linha, a pedido dos 
moradores. 
Indicação 083/17
Solicitação: ao prefeito, o asfaltamento da Rua 
Antônio Anastácio Dorigueto, no Bairro Altair 
Rocha, a pedido dos moradores.
Indicação 084/17
Solicitação: ao prefeito, o asfaltamento da Rua 
Francisco Coelho da Silva, no Bairro Altair Rocha, a 
pedido dos moradores.
Indicação 092/17
Solicitação: ao Prefeito, a colocação de uma placa de 
estacionamento proibido na esquina entre a Av. Ex-
Combatentes e Rua Rosinha Alpino Crispe, a pedido 
dos moradores.
Indicação 093/17
Solicitação: ao Prefeito, o asfaltamento da estrada da 
Parada Moreira, iniciando no antigo Gazolão até o 
Sítio do Coturme, a pedido dos moradores.
Requerimento 020/17
Solicitação: ao prefeito, o envio a esta Casa, de cópia 
do Contrato Administrativo firmado entre o 
Município de Ubá e a empresa ECP, solicitando 
ainda, as seguintes informações:
1.Qual é a vigência do contrato entre o Município de 
Ubá e a empresa ECP?
2.A referida empresa tem cumprido com todas as 
suas obrigações patronais para com seus 
funcionários que prestam serviços em prol do 
município de Ubá?
3.Existe previsão contratual que obrigue a 
contratada a apresentar com determinada 
frequência, prestação de contas de suas relações 
patronais com demonstrativos de pagamento 
devidamente assinados, tributos e encargos? Na 
ocasião de ser positiva a resposta, requer o envio de 
toda prestação de contas apresentada ao município 
desde o início do contrato.
V E R E A D O R E S  G I L S O N  FA Z O L L A , 
ROSÂNGELA ALFENAS, EDEIR PACHECO, 
PASTOR DARCI PIRES, JOSELI ANÍSIO E LUIS 
CARLOS TEIXEIRA 
Indicação 086/17
Solicitação: ao prefeito, estudos que possibilitem 
isenção de IPTU para os proprietários de imóveis 
situados na Rua Vitório Fineto, Bairro São 
Domingos, em razão das constantes enchentes que 
incorrem nesse local.


