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A Assessora Técnica da Secretaria Municipal de Educação, Professora Maria do Carmo Mello participou da reunião da Câmara no dia 22/08

A Presidente da Câmara, vereadora Rosângela Alfenas, participou da Solenidade de Abertura do evento
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No dia 22/08 os vereadores 
receberam a Assessora Técnica 
da Secretaria Municipal de 
Educação, Professora Maria do 
Carmo Mel lo, que veio à 
Câmara em atendimento ao 
Requerimento nº 121/11, de 
autoria do vereador Jorge 
Gervásio (PV), para expor os 
trabalhos desenvolvidos por sua 
área em nosso Município. 
Segundo a professora, o IDEB – 
Índice de Desenvolvimento da 
Educação Básica – afere, por 
meio da Prova Brasil e do Censo 
Escolar (que traz os índices de 
aprovação, reprovação e evasão 
escolar naci onai s), se os 
municípios estão conseguindo 
cumprir as metas estabelecidas 
pelo MEC. Esta aval iação 
externa mostrou que Ubá 
alcançou em 2009 a meta de 5,8 
pontos estabelecida para 2015, 
nos Anos Iniciais do Ensino 
Fundamental (1ª a 5ª séries). 

Vereadores recebem informações
sobre a Educação na rede municipal

Leia as proposições 
dos vereadores

Encontro do TCE discute 
gestão em final de mandato 

no Plenário da Câmara
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Melhorias par a Comunidades
em pauta na Câmar a

Câmar a solicita prorrogação 
do Ubá-Legal

Vereador pede mais incentivo
do Município a jovens at letas

Restrições de estacionamento
e sinalização de par adas 

obrigatórias motivam proposições

Nos dias 25 e 26 de agosto o abordando o tema Gestão municípios da Zona da Mata 
Plenário da Câmara Municipal Responsável  em Final  de mi nei ra, part i ci param do 
de Ubá recebeu a quinta jornada Mandato. Encontro que, pela primeira vez, 
do II Encontro Técnico “TCE- Cer ca de 250 pessoas,  teve Ubá como pólo regional.
M G e os M uni cí pi os” ,  r epr esent ant es de 139 
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Câmar a solicita 
prorrogação do 

Ubá-Legal

No dia 29/08 foi aprovada na Luiz Alberto Gravina (PMDB), 
Câmara a Indicação nº 194/11, Paulo César Raymundo (DEM), 
que solicitou ao Executivo a Rosângela Alfenas (PSDB) e 
prorrogação do Programa “Ubá Vinícius Samôr (PT), indicaram 
Legal” por mais um ano. No ano ao prefeito a necessidade de nova 
passado, através do Decreto nº prorrogação para que se dê 
5097, de 1º de setembro, tal continuidade ao programa.
programa, que data de 2009, foi O “Ubá Legal” foi instituído pela 
prorrogado até 2 de setembro de Lei nº 3.796, de 02/09/2009, e 
2011. Agora os autores da “dispõe sobre a regularização de 
proposição, vereadores Carlos parcelamento, do uso e ocupação 
Rufato (PSDB), Dalmo Coelho do solo e das edificações que 
(PT), Pastor Darci (PSC), José especi f i ca e dá out r as 
Roberto Reis Filgueiras (PT), providências”.

Vereador pede mais
incentivo do Município 

a jovens at letas
De autoria do vereador Dr. práticas esportivas. Para ele, foi realizada em Juiz de Fora, a 
Valadão (PTB) (foto), a cabe às autoridades restituir o atuação dos atletas ubaenses 
Representação nº 61/11, significado que o esporte deve não foi compatível com o 
apresentada e aprovada em representar nas comunidades. potencial do município, mas 

O vereador citou ainda que nos 29/08, solicitou mais incentivo eles podem melhorar a partir 
recentes Jogos Escolares de do Município aos jovens de um apoio condizente com 
Minas Gerais, cuja fase final atletas ubaenses. O vereador suas necessidades.

sugeriu que a Prefeitura lidere 
um movimento junto com a 
Superintendência Regional de 
E d u c a ç ã o ,  e s c o l a s  
particulares, clubes e entidades 
espor t i vas l ocai s, para 
identificar jovens atletas no 
meio estudantil e submetê-los 
a treinamento adequado, com 
t écni cos qual i f i cados,  
aprovei tando a f ase de 
incentivos no Estado e no País, 
em decorrência da realização 
das Olimpíadas de 2016 no 
Brasil.
Dr. Valadão explicou que o 
espor t e é i mpor t an t e 
instrumento na formação das 
pessoas, tanto física quanto 
mental e socialmente, mas 
atualmente, com o avanço 
tecnol ógi co, há menos 
interesse da juventude em 

Restrições de estacionamento e 
sinalização de par adas obrigatórias 

motivam proposições
A sinalização motivou três As outras duas propostas do aprovada em 22/08, solicitou 
proposições de autoria do v er eador  Paul o César  que a Prefeitura sinalize o 
v er eador  Paul o César  ( I ndi cação nº 193/11 e estacionamento para veículos 
Raymundo (DEM )  ( 1 ) ,  Requerimento nº 162/11) em f rente à cl íni ca de 
apresentadas e aprovadas em foram para sinalização de fisioterapia localizada na Rua 
29/08. Na Indicação nº 191/11, par adas obr i gat ó r i as,  Santa Cruz, nº 232, Centro. O 
o edil solicitou a proibição de respectivamente, nas ruas vereador sugeriu que o local 
estacionamento, devidamente Maestro João Ernesto e sej a si nal i zado como 
sinalizada, num trecho da Henrique Parma, ambas no “ Estacionamento Privativo 
Avenida Olegário Maciel entre cruzamento com a Rua Lenir para Clientes” para impedir 
um restaurante e o nº 285 da Guizi l ine de Andrade, no que motoristas estacionem em 
via. Segundo o vereador, a Bairro Industrial, a pedido dos frente à clínica e atrapalhem o 
medida facilitaria o intenso moradores. atendimento de pacientes, 
tráfego no local, quem tem O vereador Jorge Gervásio muitos deles com dificuldades 
t r az i do  t r anst or nos à (PV) (2), através da Indicação motoras ou necessidades 
população. nº 184/11 apresentada e especiais.
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Encontro do TCE discute gestão em final
 de mandato no Plenário da Câmara

31 de agosto de 2011

Destaque

Nos dias 25 e 26 de agosto o Contas e Capacitação Prof. Controle Externo do Tribunal de José Reinaldo da Motta. Vadinho Baião, que esteve 
Plenário da Câmara Municipal Pedr o  A l ei x o ,  f o r am Contas da União em Minas Entre as autoridades locais, presente no segundo dia do 
de Ubá recebeu a quinta jornada ministradas palestras técnicas Gerais (SECEX/TCU-MG), participaram da solenidade de evento, a Presidente da Câmara, 
do II Encontro Técnico “TCE- seguidas de debates sobre José Domi ngos Coel ho,  abertura do evento o Secretário vereadora Rosângela Alfenas, 
M G e os M uni cí pi os” ,  despesas com pessoal, restos a representando o Secretário de Municipal de Governo, Clécio acompanhada por  out ros 
abordando o tema Gestão pagar, fixação de subsídios dos Controle Externo do TCU-MG, Giorni, representando o Prefeito vereadores.
Responsável  em Final  de agentes pol íti cos, prazos 
Mandato. Cerca de 250 pessoas, c o n t r at u ai s e o u t r as 
r epr esent ant es de 139 i nf or mações,  al ém de 
municípios da Zona da Mata recomendações sobre as 
mi nei ra, part i ci param do normas legais que disciplinam 
Encontro que, pela primeira vez, as regras de transição de um 
teve Ubá como pólo regional. mandato para outro.
O “TCE-MG e os Municípios” Entre os dois dias de palestras, 
faz parte do Programa “Tribunal estiveram presentes na Câmara o 
com os j uri sdi ci onados” , Presi dente do TCE-M G, 
instituído em 2010, que tem Conselheiro Antônio Carlos 
como pr i nci pal  meta a Andrada; o Analista de Finanças 
capacitação continuada dos e Controle da Controladoria 
agentes públicos municipais e Regional da União em Minas 
estaduais. Gerais (CGU-MG), Paulo César 
No Encontro promovido pelo Miranda Bruno, representando o 
Tribunal de Contas do Estado Chefe da CGU-MG, Luiz 
de M i nas Gerai s,  por  Alberto Sanabio Freesz; o 
intermédio da Escola de Assessor da Secretaria de Cerca de 250 pessoas, representantes de 139 municípios da Zona da Mata mineira, participaram do Encontro.

celulares, o pedido de Dalmo é vereador Paulo César Raymundo Na Indicação nº 187/11, Jorge Santo Anastácio foi pedida pelo Ubari - telefonia e 
di recionado à Empresa de (DEM) (2) solicitou melhorias vereador Dr. Valadão (PTB) (4). solicitou o cascalhamento da enfermeiros
telefonia móvel Vivo, para que para três comunidades ubaenses. Ele justificou sua solicitação estrada da referida comunidade, 
esta melhore a qualidade do sinal Paulo César elogiou o trabalho contida no Requerimento nº que, segundo ele, se encontra em 
no Distrito. O Requerimento nº da equipe das secretari as 161/11, de 29/08, informando péssimo estado de conservação.
153/11, datado de 22/08, reitera municipais de Obras e Serviços que as estruturas da referida Já no Requerimento nº 159/11, 
outras três proposições, todas Urbanos e de Planejamento e, na ponte foram atingidas por Jorge sol ici tou o envio de 
também de autoria do vereador oportunidade, apresentou suas recente incêndio e o risco de correspondência ao Executivo 
Dalmo, apresentadas em 2009, solicitações. desabamento é iminente.para que forneça informações 
2010 e 2011. O vereador pediu ao Executivo sobre uma ponte que, de acordo 

Diamante – Capela A tercei ra sol i ci tação do que fossem complementados os com o vereador, deveria ter sido 
Mortuáriavereador petista para Ubari foi serviços de infraestrutura na construída na comunidade e 

di reci onada à Secretar i a Zona Rural  do município, ainda não foi. O edil afirmou que 
Municipal de Saúde. Dalmo p r i n c i p a l m e n t e  n a s  todos os materiais necessários 
sugeriu a contratação de mais Comunidades de Cruzeiro do para a construção da ponte estão 
enfermeiros para o posto de Sul , Córrego do Coruja e depositados no local, mas a 
Saúde do Distrito, uma vez que, Ligação. Esta última, de acordo construção ai nda não f oi  
segundo ele, o número desses com Paulo César, “necessita iniciada. Além das informações a 
prof i ssi onai s no l ocal  é urgentemente do serviço de O vereador Dalmo Coelho (PT) respeito, Jorge pediu que a obra 
insuf iciente para atender a conservação de estradas, antes (1) apresentou três proposições fosse concluída, em benefício 
comunidade. que inicie o período chuvoso.”no dia 22/08 nas quais solicita aos que trafegam naquela 

melhorias para o Distrito de estrada.
Cruzeiro do Sul,  Córrego do Emboque - cascalhamento Ubari, duas delas relacionadas à 

Coruja e Ligação - e ponte prestação do serviço de telefonia Tanquinho e Córregos 
infr aestrutur a móvel e fixa. Fundo e Santo Anastácio - 

No Requerimento nº 152/11, reforma de ponte
Dalmo solicitou o envio de 
correspondência à Diretoria Através do Requerimento nº 
R eg i o n al  d a E m p r esa 160/11, o vereador Luiz Alberto 
Oi/Telemar, requerendo medidas Gravina (PMDB) (5) solicitou 
urgentes quanto ao serviço em  2 9 / 0 8  o  en v i o  d e 
prestado pela empresa em Ubari. correspondência ao Poder 
O vereador já havia reclamado Executivo para que promova a em outra ocasião do mau 

construção de uma Capela funcionamento dos telefones 
M ortuári a no Di str i to de f i x os no l ocal ,  quando 
Di amante, a pedi do dos apresentou aos demais edis a 
moradores. A proposi ção Representação nº 021/11, 
reiterou indicação de autoria de informando que muitas vezes 
todos os vereadores, apresentada O vereador Jorge Gervásio (PV) não é possível receber e nem 
em 2009.efetuar ligações, sobretudo no (3) fez dois pedidos relacionados A reforma da ponte seca na Em uma única indi cação, 
Todas as proposições foram período noturno. estrada que liga a comunidade do apresentada e aprovada durante a à Comunidade do Emboque 

Já com relação aos telefones aprovadas por unanimidade.Tanquinho aos Córregos Fundo e reunião ordinária do dia 22/08, o durante a reunião do dia 29/08. 

Melhorias par a Comunidades em pauta na Câmar a
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Mais duas instalações de 
semáforos foram solicitadas 
pelos vereadores neste mês 
de agosto, ambas de autoria 
do vereador Jorge Gervásio 
(PV). Um dos semáforos 
solicitados deveria ser 
instalado em frente ao Posto 
Schiavon, por ser este um 
local de tráfego intenso, 
onde acontecem muitos 
acidentes. O Requerimento 
nº 155 de Jorge reiterou 
outro de sua mesma autoria 
e a Indicação nº 260/10, cujo 
autor é o vereador Carlos 
Rufato (PSDB).
O outro semáforo seria 
instalado no trevo do Bairro 
Ponte Preta, em frente ao 
Posto Zema, para controlar 
o tráfego de veículos que 
v ê m  d o  “ M o r r o  d o  
Biscotto”, bem como do 
Bairro Ponte Preta. Este 
requerimento, sob o nº 
154/11, reiterou outro de 
autoria do próprio vereador 
Jorge, apresentado em 2010.
As proposições foram 
aprovadas por unanimidade 
em 22/08.
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Através da Indicação nº 
188/11, de autoria do 
vereador José Roberto Reis 
Filgueiras (PT), a Câmara 
e n c a m i n h o u  
correspondência ao Poder 
Executivo sol ici tando a 
construção de um bueiro na 
Rua Francisco Teixeira de 
Abreu, Bairro Palmeiras, 
próximo ao nº 295, a pedido 
dos moradores.
O vereador Jorge Gervásio 
(PV), na Indicação nº 
186/ 11,  so l i c i t ou à 
Prefeitura que determine 
que varredores de rua 
permanentes promovam a 
devida limpeza das ruas do 
Bairro Santa Bernadete, 
principalmente na Rua 
Ismael de Oliveira, próximo 
à Escola Estadual Maria 
Luzia Antunes Calçado, 
também a pedido dos 
moradores locais.

Vereadores recebem informações

Saneamento e 
limpeza urbana

No dia 22/08 os vereadores abor dagens nov as.  Tal  
receberam a Assessora Técnica capaci t ação most r a- se 

i nsuf i ci ente em vár i os da Secretaria Municipal de 
municípios, uma vez que Educação, Professora Maria do 
muitas  crianças permanecem Carmo Mello, que veio à 
c o m  d i f i c u l d ad es d e Câmara em atendimento ao 
aprendizagem. Requerimento nº 121/11, de 
Para responder às perguntas autoria do vereador Jorge 
“Como a criança aprende?”, Gervásio (PV) (foto), para 
“Como funciona o cérebro e x p o r  o s  t r a b a l h o s  
infanti l?”  foi  contatada a desenvolvidos por sua área em 
pesquisadora, consultora e nosso Município. 
educadora em Neurociências, 
Mídia e Educação, Elvira 
Souza Lima. Ela é professora 
de história da escrita do Museu 
Metropolitano de Nova York, 
ex-professora do Instituto de 
Psicologia da USP, possui 
doutorado em educação e três 
p ó s - d o u t o r a d o s  e m  
neuropsicologia/desenvolvime
nto humano nos Estados 
Unidos, adepta da concepção 
de que todos podem aprender, 
desde que se encontre a maneira 
certa de ensinar. A professora 
Elvira vem ao município uma 
vez por mês para reuniões com Ubá alcançou IDEB de 
os professores do 1º ao 3º ano 5,8 pontos
de Ubá, Juiz de Fora e Guarani. Segundo a professora, o IDEB 

Salas de Recursos do alemão Rudolf Steiner, que o trabalho de prevenção à – Índice de Desenvolvimento 
respeita os ciclos de vida do dependênci a quími ca e Multifuncionaisda Educação Básica – afere, por 
indivíduo (setênios), recusa a afirmação de valores. Outro suporte pedagógico são meio da Prova Brasil e do 
al f abet i zação precoce e Uma abordagem inovadora em as Sal as de Recur sos Censo Escolar (que traz os 
propicia a aprendizagem por Ubá foi a implantação do Multifuncionais, instaladas na í ndi ces de apr ov ação,  
meio de atividades adequadas Secretaria, onde por meio de projeto Práticas Alternativas reprovação e evasão escolar 
como as artes, teatro, música, atividades em computadores e Compl ementares para a nacionais), se os municípios 
dança. um professor especialmente estão conseguindo cumprir as comunidade escolar. Baseada 
Especialistas e professores da dedicado a ela, a criança com metas estabelecidas pelo MEC. na experiência da UFV no trato 
Associação Crianças do Vale de defasagens de aprendizado é Esta avaliação externa mostrou com as plantas medicinais, o Luz de Friburgo (RJ) deram o estimulada a prosseguir até que Ubá alcançou em 2009 a pr oj et o,  r eal i zado por  suporte pedagógi co aos atingir o desenvolvimento meta de 5,8 pontos estabelecida professores desta universidade, di retores, supervi sores e adequado à sua idade. Em Ubá, para 2015, nos Anos Iniciais do leva às famílias não uma prática prof essores ef et i vos da segundo Maria do Carmo, não Ensino Fundamental (1ª a 5ª medicamentosa, mas conceitos Educação Infantil da Rede há “promoção automática”. séries). e ex per i ênc i as sob r e Municipal em 4 módulos de A meta nacional para o IDEB é Ioga na Educação Homeopati a, al imentação encontros, encerrados em 2010. de 6,0 em 2021, o que Também implantado em 5 

equi l i brada, respei to aos Além disto, uma turma de corresponde ao nível  de escolas está o projeto Ioga na 
professores realiza o curso de 4 conhecimentos tradicionais das qual idade educacional  da Educação, com participação de 
anos em Pedagogia Waldorf comuni dades e hábi tos m é d i a  d o s  p a í s e s  professores e posteriormente 
para a futura instalação em Ubá saudáveis que modifiquem o desenvol vi dos observada repassado aos alunos. O projeto 
de uma escola nos moldes deste estilo de vida dos participantes. atual mente. A A ssessora Mais Educação, do Governo 
método pedagógico. Programa Brasil afirmou que este é o objetivo da Federal, permite às crianças 

Projeto GerminarSecretari a M uni ci pal  de aulas fora do horário normal e Alfabetizado
Para os diretores de escolas foi Educação para as próximas atividades como capoeira, A  professora Maria do Carmo 
realizado o Projeto Germinar, avaliações. Maria do Carmo música, xadrez, dança e apresentou os números do 
do Instituto Eco-Social (SP) apresentou alguns dos mais de letramento, que propiciam seu programa Brasil Alfabetizado: 
que forma líderes e gestores na 40 programas em andamento na desenvolvimento social, assim 1 2 0 0  a l u n o s  e m  5 5  Educação. A importância da Secretaria que permitirão a como o proj eto A r te e comunidades, escolas e locais formação de gestores dá-se consecução desta meta. Cidadania nas escolas que tão diversos quanto o Asilo São pelo modo de escolha de atende a mais de mil crianças. Plano Político Vicente de Paulo, Hospital diretores na rede municipal. Pedagogia Waldorf Pedagógico de Educação Santa I sabel , Centro de Sem indicações pol íti co-O canto coral  também é De acordo com o Plano Político Convivência da Melhor Idade partidárias, os diretores são contemplado com alunos do Pedagógico de Educação Para o e Fazenda Palestina. indicados pelos professores de distrito de Diamante e das Município de Ubá, resultado de As parcerias, como a realizada dentro das escolas entre os mais escolas Irmã Ana Maria e Prof. uma pesqui sa ci ent í f i ca com a Secretaria Municipal de interessados e dedicados, que, Antônio Araújo, tendo sua  realizada pela Secretaria com Saúde,  que env ol v e o no entanto, necessitavam de apresentação na Conferência mais de 400 professores no 

Programa Brasil Alfabetizado i nst rumentos de gestão Estadual de Saúde (BH) já início da gestão atual, além da 
(sobretudo gestão de conflitos). e a Estratégia de Saúde da rendido dois convites para capaci tação técni ca em 

Famíl ia, criando o “ PBA Ações com a novas apresentações. parcerias com a UFJF, UFRJ, 
Saudável” e a realizada com a comunidade escolarUFV (realizada até agora com Para a Educação Infantil e as 
Secretari a de Segurança Para a comunidade escolar foi cerca de 2 mi l  horas,  recorrentes dif iculdades de 
Pública, através da Promotoria devidamente registradas com atenção e concentração dos criado o “Amor Exigentinho”, 
de Just i ça, em que os frequência e certificado), outras pequenos, a estratégia foi nos moldes do projeto “Amor 

necessi dades ex i gi r am implantar a pedagogia Waldorf, recuperandos trabalham na Exigente”, que leva às famílias 

A Assessora Técnica da Secretaria Municipal de Educação, 
Professora Maria do Carmo Mello

Semáforos

Pontos de ônibus
Na Indicação nº 190/11, de 
autoria do vereador José 
Roberto Reis Filgueiras (PT), 
ele pede ao Executivo que 
interceda junto à empresa de 
ônibus Viação Ubá, com o 
intuito de serem instalados 
novos pontos de parada de 
ônibus nas Ruas Arlindo da 
Silva Rocha e João Schiavon, 
ambas no Bairro Schiavon, a 
pedido dos moradores.



O Requerimento nº 156/11 
s o l i c i t o u  q u e  o  P o d e r  
Execu t i vo  p ro longue o  
calçamento da Rua Mário 
F e l i p e  d o s  S a n t o s ,  n a  
Comunidade do Sobradinho, 
B a i r r o  V i l a  C a s a l .  A  
proposição reiterou indicação 
da vereadora Rosângela 
Alfenas (PSDB) e foi assinada 
pelos vereadores Luiz Alberto 
G rav i na  (PMDB) ,  José  
Roberto Reis Filgueiras (PT) e 
Pau lo César  Raymundo 
(DEM). O requerimento foi 
aprovado por unanimidade em 
22/08.
Também durante a reunião 
o rd iná r ia  de 22 /08 ,  os  
vereadores aprovaram o 
Requerimento nº 157/11, de 
autoria do vereador Jorge 
Gervásio (PV). Nele, o edil 
reiterou pedido feito por todos 
os vereadores na Indicação nº 
161/10 para que o Executivo 
promova o recapeamento 
asfáltico da Rua Francisco 
Feital Teixeira, no Bairro Santa 
Bernadete. De acordo com 
Jorge, o asfalto no local está 
péssimo e a obra atende à 
solicitação dos moradores.
O vereador Carlos Rufato 
( P S D B )  r e i t e r o u  n o  
Requerimento nº 158/11 
proposições de sua própria 
autoria, datadas de 2009 e 
2010, solicitando à Prefeitura o 
asfaltamento da Rua Ismael de 
Oliveira, de aproximadamente 
60 metros, a pedido dos 
moradores que formalizaram 
suas reivindicações através de 
abaixo-assinado anexado ao 
pedido do vereador.
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j ornal ismo@camarauba.mg.gov.br

ERRATA
Na matér i a “ Vereadores 
aprovam Lei  que autoriza 
parcelamento de dívida do 
Executivo com o Ubaprev”, 
especi f i camente em seu 
subtítulo, publicada na Edição 
nº 69 do jornal O Legislativo, 
onde se lê: “A dívida se refere à 
despesa realizada pelo Instituto 
para pagamento de auxílio-
alimentação e salário-família 
aos pensionistas e aposentados 
vinculados, que deveriam ter 
sido custeadas pelo Tesouro 
Municipal em administrações 
passadas”, leia-se: “A dívida se 
refere à despesa realizada pelo 
Instituto para pagamento de 
auxílio-alimentação e salário-
famíl ia aos pensionistas e 
aposentados vinculados, que 
deveria ter sido custeada pelo 
Tesour o M uni c i pal  em 
exercícios anteriores”.

Pavimentações

sobre a Educação na rede municipal
reforma das escolas municipais político-partidárias, sendo o concluiu Maria do Carmo.  com matrículas também para 

crianças de 2 anos. e participam do programa, di retores i ndi cados pelos Esportes
proporcionando a melhora na A Secretariaprof essores das escol as, O vereador Dr. Val adão 
escolaridade, elevação da sua Os vereadores Carlos Rufato ressaltou a importância dos analisados e sancionados pelo 
autoestima e a possibilidade de (PSDB), Dalmo Coelho (PT) e a esportes e quis saber porque as Executi vo ( Secretari a e 
sua (re) inserção na sociedade de Presidente da Casa, vereadora escol as muni ci pai s não Prefeito). 
forma digna, deram a Ubá o Rosângela Alfenas, elogiaram o par t i ci param dos Jogos Maria do Carmo informou, 
título de maior programa Brasil trabalho da professora Maria do Escol ares. A  prof essora ainda, que está em preparação o 
Alfabetizado da Região Sudeste Carmo e da equi pe da respondeu que os Jogos plano de Salários, Cargos e 
para cidades com menos de 20% Secreatari a Muni ci pal  de Escolares englobam as séries do Vencimentos dos servidores, 
de população analfabeta e, Educação. 6ª ao 9ª ano e a rede municipal é com uma comissão formada por 
ainda, situada entre as 10 Em suas considerações finais, a responsável pelos Anos Iniciais prof essores, di retores e 
primeiras do país. professora Maria do Carmo do Ensino Fundamental (1º ao 5º auxi l iares representando a 

Aulas de inglês agradeceu por toda a equipe, ano) . M esmo assi m, as Educação. A adoção da eleição 
(prof. José Geraldo, responsável Após a explanação da assessora modalidades esportivas são direta se dará após a finalização 
pela parte pedagógica e Brasil técnica, os vereadores tomaram incentivadas em todas as do Plano, prevista para o final de 

sa palavra para as perguntas à escolas. Alfabetizado; prof.ª Débora e 2011, e será a comunidade 
visitante. O vereador Jorge E n g r ác i a ,  n o  E n s i n o  Pedagógica-Ubá: escolar que decidirá a forma de 

sGervásio (PV) perguntou se Fundamental ; prof.ª  Mara, escolha de diretores, se eleição Congresso Internacional 
haveria possibilidade de a rede Vanderléia, Marciléia e Maria direta ou eleição e concurso. de Educação
municipal  acrescentar aulas de Alice, na Educação Infantil e Salário dos professores O vereador Vinícuis Samôr (PT) i ngl ês ao curr ícul o e a EJA , prof .ª Dani el a, na Dr. Valadão disse que os cumprimentou a professora e professora informou que houve Capacitação e Acomp. Docente; projetos são ótimos, mas quis equipe pelo que ele chamou de a oferta na escola Irmã Ana prof. Anderson, na Ouvidoria; saber sobre o dia a dia, as greves “ revolução educacional”  no Maria, mas que a procura foi prof.ª Valéria, na Sala de Rec. e r ei v i n d i c aç õ es d o s município. A professora Maria pequena. No entanto, pensa-se Multifuncionais; prof.ª Creusa, professores. A professora do Carmo agradeceu e informou em retomar a oferta não só do no Transporte; a nutricionista respondeu que a grande questão que um dos resultados deste inglês, como do espanhol. Â ngel a, na A l i mentação; é a adoção do Piso Salarial trabalho é também a inclusão de Mencionando a realização em A l exandre, no setor  de Naci onal  pel os Estados. Ubá no calendário internacional 
2013 do Festival Arte pela Paz Engenharia; prof. Felipe, na Segundo ela, o município de de eventos educacionais. De 16 

Rede Física; Rogério no Setor em Ubá, com participação de Ubá já paga acima deste piso a 18 de setembro deste ano, Ubá 
de Tecnol ogi a; Vani , na vários países, o vereador José nacional e que as greves da rede sediará o Pedagógica-Ubá, s Prestação de Contas; prof.ªRoberto Reis Filgueiras (PT) estadual se devem à estratégia congresso internacional  de 
Terezinha e Cláudia na Divisão perguntou se a Secretaria equivocada do governo do Educação, com a presença de 
de Pessoal e prof.ª Ana, na Estado em incorporar as poderia oferecer cursos de especialistas e educadores de 
Escr i t ur ação Escol ar ) ,  vantagens (qüinqüênio, pó-de-i nglês para a população, Portugal , França e dos Estados 
enfatizando as características gi z, etc.) ao salário dos brasileiros para discutir as mais habilitando-a a receber e prestar 
desta equipe: autonomia, professores chamando-o de Piso recentes pesquisas da área mel hor es ser v i ços aos capacidade e ausência de Estadual. pedagógica. visitantes. A professora Maria disputas de egos, tendo à frente a A professora destacou que as Vagas em crechesdo Carmo respondeu que, j uventude, si mpl i ci dade, perdas foram evidentes, os O vereador Paulo César (DEM) através da Secretaria, isto não dedicação e competência do prof essores se sent i ram também aplaudiu o trabalho do seria permitido legalmente, uma Secretário de Educação, Samuel enganados e quem perde com as setor e solicitou à professora um vez que os recursos do Gazolla. greves são os alunos. Para ela, aumento no número de vagas em FUNDEB devem ser aplicados Homenagem da Câmarafalta que a comunidade escolar creches com a ampliação do 

apenas na Educação Básica. No entre na discussão. Os pais A equipe de servidores da CAIC, pois há cerca de 100 
entanto, ela di sse que a precisam se interessar e cobrar Secretar i a M uni ci pal  de mães à espera de vagas para 

uma solução do governo do Prefeitura tem planejamento Educação foi homenageada poderem trabalhar.  A assessora 
Estado. Não é difícil e não pelos vereadores com uma sobre o assunto. técnica concordou com a 
f al t am recursos.  “ Se o Moção de Congratulações e necessidade de ampliação de Eleição para diretores
município, com recursos do Aplausos, de iniciativa do vagas na Educação Infantil e O vereador Dr. Valadão (PTB) 
FUNDEB e recursos próprios, v er eador  Pau l o  César  disse que este ano foram abertas questionou a implantação da 
consegue reformar a rede física, Raymundo, assinada e aprovada mais 500 vagas para crianças de eleição direta para diretores, que instalar máquinas xerográficas, por todos os vereadores durante 3 anos, com a contratação de ainda não é feita na rede comput ador es,  mat er i al  a reunião ordinária do dia 29/08. recreacionistas. Informou ainda 

muni ci pal . A prof essora pedagógico, parquinhos, enfim, A  M o ç ã o  d e s t a c a  e  que ano que vem haverá a 
explicou que é previsão da equipar as escolas, manter 40 cumprimenta o setor pela ampl iação de vagas para 
Secretaria a adoção da eleição projetos em andamento e pagar conquista do IDEB – Índice de crianças de 2 anos, além da 
direta e que já houve um avanço acima do piso nacional, o Estado Desenvolvimento da Educação construção de  duas creches nos 
el iminando as i ndi cações também deveria conseguir” , Básica – de 5,8 pontos.bairros Primavera e Tanquinho 
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Proposições
Proposições da reunião do dia Rodrigues Ferreira, que menciona. Defensores, Delegado, Movimento Francisco Teixeira de Abreu, Bairro sua área de atuação.

08/08/2011 Vereador Jorge Custódio Gervásio Empresarial , DEJUB, Copasa, Palmeiras, a pedido dos moradores; Ver eador  José Rober to Reis 
Vereador Antero Gomes de Aguiar - – Jorge da Kombi Energisa, Associação Odontológica e Moção de Congratulações e Aplausos Filgueiras – Zé Roberto do Móveis 
Antero do Ônibus Requerimento 138/11, ao Prefeito, Médica, a comparecerem a esta Casa, 056/11, ao Sindicato dos Marceneiros Bettio
Indicação 177/11, ao Prefei to, solicitando rampas de acesso ou um em data a ser agendada pela Direção, de Ubá, reunião real izada dia Indicação 190/11, ao Prefei to, 
solicitando asfaltamento da Rua elevador nas dependências da para tratar das medidas e diretrizes 18/07/11 na Câmara Municipal de solicitando novos pontos de ônibus 
Claudionor Procópio de Sá, Bairro Prefeitura, para dar acesso às partes antes à Construção da Clínica para Ubá. nas Ruas Arlindo da Silva Costa e 
São Domingos, a pedido dos superiores do prédio aos portadores de tratamento de dependentes químicos, Vereador Luiz Alberto Gravina João Schiavon, ambas do Bairro 
moradores; necessidades especiais. cujo terreno, foi  recentemente Requerimento 156/11, ao Prefeito, Schiavon, a pedido dos moradores;

adquirido pelo município;Indicação 178/11, ao Prefei to, Reitera o Requerimento 138/10 de solicitando o prolongamento do Representação 060/11, ao Sindicato 
solicitando asfaltamento da Rua José mesma autoria; Moção de Congratulações e Aplausos calçamento da Rua Mário Felipe dos dos Marceneiros, convidando a 
Antônio Perpétuo Filho, Bairro Vila Requerimento 144/11, à Direção da 055/11, ao Senhor Generoso Santos,  na Comuni dade do comparecer em Plenário para tratar de 
Casal, a pedido dos moradores; FHEMIG bem como ao Secretário Carneiro, Diretor Presidente da Sobradinho da Vila Casal, do Clube assuntos rel evantes, como a 

Empresa Móveis Apolo, pelo troféu Gazollão até a fábrica Indústria de distribuição de vale-transportes aos Projeto de Lei 038/11, que “Revoga a Municipal de Saúde, solicitando uma 
Lei Municipal nº 1.493, de 22 de abril relação dos médicos e os seus Top Móbile 2011. Móveis Planalto (Assina junto o funcionários, entre outros.
de 1982 e dá nova denominação de respectivos horários de atendimento Ver eador  Vinícius Samôr  de Ver eador  José Rober to Rei s Vereador Luiz Alberto Gravina
Rua Minervina José Rodrigues a na FHEMIG e no Município; Lacerda Filgueiras); Requerimento 160/11, ao Prefeito, 
logradouro público desta cidade”. Representação 056/11, à ENERGISA, Requerimento 148/11, à Mesa Projeto de Lei 046/11, que “dispõe solicitando a construção de uma 
Vereador Carlos da Silva Rufato solicitando iluminação pública, nas Diretora, solicitando a realização de sobre a concessão do Título de Capela Mortuária no Distrito de 

uma Audiência Pública com o tema Cidadania Honorária de Ubá, ao Diamante, por sol ici tação dos Moção de Congratulações e Aplausos proximidades da Igrej inha dos 
Crack e Degradação Soci al , Doutor Gui lherme Gui lhermino moradores, reiterando a Indicação 052/11, pelo 67º aniversário de Mendes, próximo ao Aeroporto, a 
reiterando o Requerimento 072/10 de Júnior”. 362/09 de autoria de todos os fundação da empresa Transporte pedido do Padre Joel e de toda a 

Camillo dos Santos LTDA. Comunidade. mesma autoria; Ver eador  M aur íci o Val adão Vereadores;
Representação 059/11, às Escolas Moção de Pesar 060/11, pelo Vereador Jorge Custódio Gervásio Ver eador  José Rober to Reis Reimão de Melo – Doutor Valadão
Estaduais, Grupos de Jovens e Repr esent ação 057/ 11,  ao  falecimento da Senhora Maria das – Jorge da Kombi Filgueiras – Zé Roberto do Móveis 

Indicação 179/11, ao Prefei to, Bettio Facul dades do M uni cí p i o,  Coordenador Regional do DER/MG, Graças Poggiali Gasparoni Araujo 
convidando-os para uma reunião Dr. Sérgio Resende do Carmo, Gastucci, ocorrido recentemente;solicitando a construção de um Requerimento 149/11, ao Prefeito, 
preparatória sobre a 1ª Conferência convidando-o a comparecer à quebra-molas na Rua Nossa Senhora solicitando asfaltamento da Rua Projeto de Lei 049/11, que “Declara 
Municipal de Juventude. Câmara, para tratar de assuntos Aparecida, Bairro Industrial, a pedido Professor Oséas Maranhão, Bairro de Utilidade Pública Municipal, a 

Santa Alice, reiterando a Indicação Proposições da reunião do dia relevantes e do trabalho que vem Comunidade Terapêutica Novo dos moradores;
229/09 de autoria do Vereador Dalmo 22/08/2011 realizando no município. Amanhecer, com sede nesta cidade”Requerimento 137/11, ao prefeito, 
José Coelho; Vereador Dalmo José Coelho – Vereador Paulo César Raymundo Ver eador  M aur íci o Val adão solicitando informações referentes à 

obra de instalação de redes de Requerimento 145/11, à Mesa Dalmo Cabeleireiro Indicação 189/11, ao Prefei to, Reimão de Melo – Doutor Valadão
captação de águas pluviais que se Diretora, solicitando que promova Requerimento 151/11, ao Secretário Secretário Municipal de Obras, Requerimento 161/11, ao Prefeito, 
encontra inacabada, no Bai rro uma Sessão Solene, para comemorar o Municipal de Saúde, solicitando mais Sec r et ár i o  M u n i c i p al  d e solicitando reforma de uma ponte seca 
Mangueira Rural; Dia Municipal de Consciência Racial; enfermeiros para o Posto de Saúde do Planejamento e ao Assessor Técnico próxima ao sítio dos Senhores Luiz 

Distrito de Ubari; da Prefeitura Municipal de Ubá, Henrique e Wilson Marcos, na Estrada Requerimento 139/114, ao Prefeito, Moção de Congratulações e Aplausos 
solicitando calçamento da Rua Ana 053/11, à Associação de Moradores Requerimento 152/11, à Diretoria parabenizando-os pelos brilhantes que liga o Tanquinho aos Córregos 
Sol, Bairro Meu Sonho, a pedido dos do Bairro Schiavon, pela Realização Regional da Empresa Oi/Telemar, serviços prestados no município e Fundo e Santo Anastácio;
moradores, reiterando a Indicação do 2º Arraiá do Bairro Schiavon. requerendo medidas urgentes ante ao sol i ci tando benf ei tor i as em Representação 061/11, ao Prefeito, 
395/09 de mesma autoria, bem como a Vereador Luiz Alberto Gravina mau funcionamento dos telefones determinadas áreas da Zona Rural do sugerindo melhorias e incentivo a 
Indicação 038/09 de autoria do Moção de Congratulações e Aplausos fixos no Distrito de Ubari, reiterando a município, que menciona. jovens atletas no meio estudantil a 
Vereador Antero Gomes de Aguiar. 054/11,  ao Cent ro Espí r i t a Representação 021/11 de mesma Ver eador  Vinícius Samôr  de tratamentos adequados, com técnicos 

autoria; qualificados, aproveitando a fase de Ver eador  José Rober to Reis Beneficente União do Vegetal, pelo Lacerda
Filgueiras – Zé Roberto do Móveis transcurso de 50 anos de sua criação e Requerimento 153/11, à Diretoria Moção de Congratulações e Aplausos incentivos para as Olimpíadas de 
Bettio existência. Regional da Empresa de Telefonia 057/11, à Cia de Teatro Rastro dos 2016.

Móvel Vivo, solicitando melhorias em Astros, pela Premiação do XII Requerimento 142/11, ao Secretário Ver eador  M aur íci o Val adão Vereador Paulo César Raymundo
seu sinal, no Distrito de Ubari, Festival Nacional de Teatro de Municipal de Educação, sugerindo Reimão de Melo – Doutor Valadão Indicação 191/11, ao Prefei to, 
reiterando a Representação 056/09, Guaçuí/ES.parcerias junto às Associações e Requerimento 146/11, ao Prefeito, solicitando sinalização de “Proibido 

outras entidades, com o intuito de solicitando informações sobre o R eq u e r i m en t o  0 3 1 / 1 0  e  Proposições da reunião do dia Estacionar”  na Avenida Olegário 
promover cursos de inglês para a Pregão Presencial 0120 da Prefeitura Requerimento 069/11 de mesma 29/08/2011 Maciel, do restaurante Feital, até o 

autoria.capacitação dos jovens de Ubá; Municipal, bem como cópia da Ata do Vereador Carlos da Silva Rufato número 285, para aliviar o trânsito;
Vereador Jorge Custódio Gervásio Representação 052/11, à Diretoria do referido pregão; Requerimento 158/11, ao Prefeito, Requerimento 162/11, ao Prefeito, 
– Jorge da KombiINTERSIND, sugerindo a promoção Requerimento 147/11, ao Professor solicitando asfaltamento no final da solicitando sinalização de “Parada 

de palestras com o intuito incentivar Eduardo, Chefe da Delegação Indicação 184/11, ao Prefei to, Rua I smael  de Ol i vei ra, de Obrigatória” na Rua Henrique Parma, 
seus associados, à utilização de papel Ubaense, convidando-o a comparecer sol i c i t ando si nal i zação de aproxi madamente 60 metros, no cruzamento com a Lenir Guiziline 
reciclado em suas atividades internas ; à Câmara para tratar de assuntos Estacionamento Privativo Para reiterando a Indicação 295/09 e de Andrade, do Bairro Industrial, a 

Clientes em frente à Clínica de Requerimento 195/10 de mesma pedido dos moradores;Projeto de Lei 052/11, que “Dispõe relativos ao Esporte no Município.
Fisioterapia FISIOCENTER, na Rua autoria;sobre o Título de Cidadania Honorária Vereador Paulo César Raymundo Indicação 193/11, ao Prefei to, 
Santa Cruz, 232, Centro;de Ubá, ao Doutor José Romão Filho. Indicação 181/11, ao Prefei to, Moção de Congratulações e Aplausos solicitando sinalização de “Parada 
Indicação 186/11, ao Prefei to, 058/11, aos profissionais, médicos, Obrigatória” na Rua Maestro João Vereador Luiz Alberto Gravina solicitando asfaltamento da Rua 
sol i ci tando varredores de rua dirigentes e Funcionários do Hospital Ernesto, no cruzamento com a Lenir Indicação 180/11, ao Prefei to, Jaime Vieira, Bairro Vila Casal, no 
permanentes para o Bairro Santa Santa Isabel , pelos bri lhantes Guiziline de Andrade, do bairro solicitando o devido asfaltamento da loteamento Encosta do Sol, a pedido 
Bernadete, principalmente na Rua trabalhos realizados no município, na Industrial, a pedido dos moradores;Rua Tereza Casa Grande, Bairro dos moradores;
Ismael de Oliveira, Rua da E. E. Mª área da saúde;Concórdia, a pedido dos moradores. Indicação 182/11, ao Prefei to, Moção de Congratulações e Aplausos 
Luzia Antunes Calçado;Ver eador  M aur íci o Val adão solicitando a construção de um Projeto de Lei 047/11, que “Dispõe 061/11, à toda equipe da Secretaria 
Requerimento 157/11, ao Prefeito, sobre a concessão da Comenda José Municipal de Educação, Professores, Reimão de Melo – Doutor Valadão quebra-molas, bem como uma faixa 
solicitando recapeamento asfáltico da Francisco Parma ao Empresário Paulo Diretores e Supervisores da Rede Requerimento 140/11, ao Prefeito, para travessia de pedestres em frente 
Rua Francisco Teixeira, Bairro Santa Roberto Paschoalino”. Pública Municipal de Ensino, pelo solicitando informações acerca da ao número 1011 da Rua Cel. Júlio 
Bernadete, a pedido dos moradores, índice exemplar, obtido no IDEB – construção do prolongamento da Soares, Centro; Vereador Darci Pires da Silva – 
reiterando a Indicação 230/10 de Índice de Desenvolvimento da Avenida Comendador Jacinto Soares Indicação 183/11, ao Prefei to, Pastor Darci
autoria de todos os Vereadores; Educação Básica;de Souza Lima, a partir da Avenida solicitando a construção de um Projeto de Lei 048/11, que “Dispõe 
Requerimento 154/11, ao Prefeito, Projeto de Lei 050/11, que “Dispõe dos Ex-Combatentes; quebra-molas próximo ao número 130 sobre a concessão do Título de 
sol ici tando a instalação de um sobre a concessão do Título de Requerimento 141/11, ao Secretário da Rua Antônio Amatto, Bairro Cidadania Honorária de Ubá, à 
semáforo no Trevo do Bairro Ponte Cidadania Honorária de Ubá, ao Municipal de Educação, solicitando Industrial, a pedido dos moradores; Professora Neuza Menezes Mariosa”.
Preta, em frente ao Posto Zema, Senhor Paulo Lucareli”.informações referentes ao salário base Requerimento 150/11, ao Prefeito, Vereador Jorge Custódio Gervásio 
reiterando o Requerimento 135/10 de dos professores do município de Ubá. solicitando um semáforo no final da – Jorge da Kombi Vereadora Rosângela Alfenas
mesma autoria;Ver eador  Vinícius Samôr  de Avenida Antônio Amatto, Bairro Indicação 187/11, ao Prefei to, Projeto de Lei 051/11, que “Dispõe 
Requerimento 155/11, ao Prefeito, Lacerda Industrial, no cruzamento com a solicitando o devido cascalhamento sobre a concessão do Título de 
sol ici tando a instalação de um Cidadania Honorária de Ubá, ao Requerimento 143/11, ao Prefeito, Avenida Olegário Maciel, reiterando a da estrada da Comunidade do 
semáforo em f rente ao Posto Senhor Antônio Mendonça conde”.sugerindo a Criação de um Banco de Indicação 090/10 de autoria do Emboque, a pedido dos moradores;
Schiavon, reiterando o Requerimento Leite Materno no Município, na Vereador Carlos da Silva Rufato; Requerimento 159/11, ao Prefeito, Pr op osi ção  E n g l ob ad a  –  
135/10 de mesma autoria, bem como a passagem da Semana Nacional do Indicação 185/11, ao Prefei to, solicitando explicações sobre a ponte Vereadores Carlos Rufato, Dalmo 
Indicação 260/10 de autoria do Aleitamento Materno. solicitando um semáforo no final da que deveria ter sido construída na Cabeleireiro, Pastor  Darci, Zé 
Vereador Carlos da Silva Rufato.Rua Monsenhor Linconl Ramos, Comunidade do Emboque, bem como Roberto, Luiz Alberto, Paulo César, Proposições da reunião do dia 
Ver eador  José Rober to Reis Centro, entre o Banco do Brasil e a as providências cabíveis para sua Rosângela Al fenas e Vinícius 15/08/2011
Filgueiras – Zé Roberto do Móveis loja da Paropas, no cruzamento com a construção; Samôr.Vereador Carlos da Silva Rufato
BettioAvenida Comendador Jacinto Soares Moção de Congratulações e Aplausos Indicação 194/11, ao Prefei to, Repr esent ação 055/ 11,  ao  
Indi cação 18/11, ao Prefei to, de Souza Lima; 059/11, à Assessora Técnica Maria do sol i ci tando a prorrogação do Coordenador da 5ª CRG/DER/MG, 
solicitando a construção de um bueiro Representação 058/11, convidando Carmo Melo Coelho, pelos brilhantes Programa “Ubá Legal” por mais um solicitando que seja desconsiderado o 
em frente ao número 295 da Rua Executivo, Judiciário, Promotores, serviços prestados no município, em ano.AIDER 542 em desfavor de Osmar 
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Atas
Resumo da Ata nº 101, da Sessão Município, sendo que as trocas deverão unanimidade, com abstenção do vereador moradores; 2) Indicação 174/11, ao Vereadores. Passa-se para a discussão e 
Ordinária da Câmara Municipal de ser feitas nas escolas municipais, postos Maurício Valadão (8 votos). Discussão e Prefeito, solicitando asfaltamento da Rua votação das Atas de nº. 101, 102 e 103. 
Ubá, realizada no dia 11 de julho de de saúde (CRAS) e outros pontos votação final da seguinte matéria: 1) Fizinho Pirosca, Bairro Antônio Bigonha, Durante a discussão o vereador José 
2011. Presentes todos os Senhores estipulados para atender a população. Substitutivo ao Projeto de Lei nº 023/11 a pedido dos moradores; 3) Indicação Roberto pede para que seja corrigido o 
Vereadores. Aprovação das Atas nºs 98, Reitera Requerimento no. 248/09. 2) que “Dispõe sobre o parcelamento de 175/11, ao Prefeito, solicitando um destinatário de seu requerimento 134/11: 
99 e 100, englobadamente. Em seguida Requerimento no. 131/11, ao Prefeito, débitos do Poder Executivo junto ao quebra-molas em frente ao CRAS, na Rua Secretário Municipal de Meio Ambiente e 
lei tura do Protocolo: lei tura das sugerindo adesão ao Projeto Olho Vivo, Instituto de Previdência dos Servidores Rubens Baião, Bairro Pires da Luz, a não de Saúde. O vereador Carlos Rufato 
correspondências recebidas. Passa-se, financiado pelo Pronasci, do Ministério Públ i cos do Muni cípi o de Ubá, pedido dos moradores. Vereador Carlos pede para que seja inserido na ata 103 o 
então, à Leitura de proposições dos srs. da Justiça. Reitera Requerimento no. relativamente a parcelas referentes a da Silva Rufato: 1) Representação 051/11, nome do Presidente do Núcleo Regional 
Vereadores:Vereador Carlos da Silva 287/09. 3) Representação no. 047/11, ao Auxílio Alimentação e Salário Família”. à Justiça Eleitoral da Comarca de Ubá, de Voluntários de Combate ao Câncer e a 
Rufato: 1) Indicação no. 169/11, ao Comandante do 210 BPMMG, colocação O Projeto de Lei foi aprovado por solicitando uma visita ao Bairro Santa retificação em sua fala sobre a coleta 
Prefeito, asfaltamento de todas as ruas do de postos policiais junto aos bairros: São unanimidade (9 votos). Todas as Bernadete, com o intuito de promover a seletiva onde está escrito que o caminhão 
Bairro Mateus Schettino. 2) Indicação no. João, São Domingos e Vila Casal.  4) proposições foram aprovadas por regularização de Títulos de Eleitores do de coleta não passa na rua principal do 
170/11, ao Prefeito, asfaltamento no final Repr esent ação no.  049/ 11,  à unanimidade (9 votos). A Srª. Presidente ref er i do Bai r ro;  2)  M oção de bairro Santa Bernadete. Na verdade, o 
da Rua Marieta Campos até a Rua ENERGISA, realizar a poda de uma agradece a presença de todos e declara Congratulações e Aplausos 047/11, ao caminhão de lixo passa apenas na rua 
Santiago, Bairro Santa Bernadete. 3) árvore localizada entre os nºs: 67 e 100, encerrada esta sessão. Industrial Futebol Clube, pela conquista principal do bairro Santa Bernadete e não 
Requerimento no. 120/11, ao Prefeito, da Rua Armando Salles de Carvalho. 5) Resumo da Ata nº 102, da Sessão da Taça Ubá/2011; 3) Moção de em todo o bairro. Aprovação das Atas nºs 
asfaltamento da Rua Ceará, Bairro Moção de Pesar no. 044/11, pelo Extraordinária da Câmara Municipal Congratulações e Aplausos 048/11, ao 101, 102 e 103 das sessões anteriores. Em 
Industrial. Reitera Indicação no. 021/10. falecimento da ilustre Senhora Maria de Ubá, realizada no dia 11 de julho de casal Ernane Bicalho e Jandira Cândido seguida leitura do Protocolo: leitura das 
4) Requerimento no. 124/11, ao Prefeito, Célia Magaton Raymundo, ocorrido 2011. Presentes todos os Senhores da Silva Bicalho, pelo transcurso de suas correspondências recebidas. Passa-se à 
asfaltamento da Rua Gonçalves Dias, recentemente em nossa cidade. 6) Moção Vereadores. Passa-se à Ordem do Dia: Bodas de Vinho (70 anos) de vida leitura de proposições dos srs. Vereadores:
Bai rro Santa Bernadete. Rei tera de Pesar no. 045/11, pelo falecimento da Discussão e votação final das seguintes conjugal. Vereador Dalmo José Coelho: Vereador Antero Gomes de Aguiar: 1) 
parci al mente pedi do conti do no Senhora Lea Dalva Costa Melo, ocorrido matérias: 1) Projeto de Lei nº 021/11 que 1) Requerimento 128/11, ao Prefeito, Indicação 177/11, ao Prefeito, solicitando 
Requer i ment o no.  088/ 09.  5)  recentemente em nossa ci dade. “ Dispõe sobre as Di retrizes para solicitando o devido asfaltamento da asfaltamento da Rua Claudionor Procópio 
Requerimento no. 125/11, ao Prefeito, Vereadora Rosângela Maria Alfenas elaboração da Lei Orçamentária do Avenida Brasil, Bairro Olinda, reiterando de Sá, Bairro São Domingos, a pedido dos 
asfaltamento da Rua Santiago, localizada d e A n d r a d e :  1 )  M o ç ão  d e Município de Ubá para o exercício de a Indicação 267/09; 2) Representação moradores; 2) Indicação 178/11, ao 
entre as ruas: Ismael de Oliveira e Congratulações e Aplausos no. 046/11, à 2012 e dá outras providências”. 2) Projeto 052/11, ao Comandante do 21º BPMMG, Prefeito, solicitando asfaltamento da Rua 
Gustavo Gori, Bairro Santa Bernadete. Igreja Evangélica Assembléia de Deus, de Lei nº 027/11 que “Altera dispositivos solicitando estudos que viabilizem a José Antônio Perpétuo Filho, Bairro Vila 
Rei tera Indicação no. 052/09. 6) da Praça Getúlio Vargas, na pessoa do da Lei Municipal nº 3.578, de 26 de março instalação de um Posto Policial no Casal, a pedido dos moradores; 3) Projeto 
Requerimento no. 126/11, ao Prefeito, Pastor Presidente Raimundo Teodoro, de 2007, que dispõe sobre a criação e Di str i to de Ubari , rei terando a de Lei 038/11, que “Revoga a Lei 
asfal tamento da Rua João Batista pela bela apresentação da Grande implantação do Conselho Municipal de Representação 034/09; 3) Indicação Municipal nº 1.493, de 22 de abril de 1982 
Rodrigues, no trecho compreendido entre Passeata do Centenário da Igreja. Educação de Ubá”. 3) Projeto de Lei nº 176/11, ao Prefei to, sol ici tando a e dá nova denominação de Rua Minervina 
a Rua Santa Catarina até a Avenida Mauri Vereador Vinícius Samôr de Lacerda: 029/11 que “Autoriza a abertura de construção de uma Guarita de Ônibus no José Rodrigues a logradouro público desta 
Martins de Oliveira, Bairro Santa 1) Requerimento no. 132/11, ao Prefeito, créditos especiais no valor de R$ 4.000,00 final do Bairro Palmeiras, a pedido dos cidade”. Vereador Carlos da Silva Rufato: 
Bernadete. Reitera Indicação no. 052/09. que seja agenda a realização da 1ª (quatro mil reais) junto ao orçamento moradores. Vereador José Roberto Reis 1) Moção de Congratulações e Aplausos 
7) Requerimento no. 127/11, ao Prefeito, Conferência Municipal de Juventude. 2) municipal de 2011, para realização de Filgueiras: 1) Requerimento 134/11, ao 052/11, pelo 67º aniversário de fundação 
asfaltamento da Rua Cândido Martins de Representação no. 048/11, aos Conselhos despesas com recursos do Sisvan – Secretário Municipal de Saúde, sugerindo da empresa Transporte Camillo dos 
Ol ivei ra, Bai rro Santa Bernadete. M un i c i pai s,  as A ssoc i ações Sistema de Vigilância Alimentar e a realização de uma campanha para Santos Ltda. Vereador Jorge Custódio 
Vereador Dalmo José Coelho: 1) Moção Comunitárias, ao DEJUB, ao Projeto Nutricional, e dá outras providências”. 4) incentivar as pessoas pelo uso consciente Gervásio: 1) Indicação 179/11, ao 
de Congratulações e Aplausos no. 042/11, Renascer e a Comunidade Santíssima Projeto de Lei nº 030/11 que “Autoriza o de sacolas plásticas no município. Prefeito, solicitando a construção de um 
ao Senhor Edvaldo Baião Albino, Trindade, informando o período de Poder Executivo a transferir recursos Vereador Luiz Alberto Gravina: 1) quebra-molas na Rua Nossa Senhora 
Prefeito de Ubá, pelas relevantes obras inscrições até dia 15 de julho de 2011, financeiros para a Associação Comercial Requerimento 135/11, ao Plenário, Aparecida, Bairro Industrial, a pedido dos 
que vem realizando no Distrito de Ubari, para a 4ª edição do Curso Prevenção ao e Industrial de Ubá, objetivando a solicitando autorização para a confecção moradores; 2) Requerimento 137/11, ao 
nas estradas rurais, na recuperação e Uso Indevido de Drogas – Capacitação realização da Semana da Moda 2011, e de duas placas, para homenagear e saudar prefei to, sol i ci tando informações 
pavimentação de ruas e avenidas de nosso para Consel hei ros e L i deranças contém outras disposições”. 5) Projeto de a presença da atriz Rosamaria Murtinho e referentes à obra de instalação de redes de 
Município. 2) Projeto de Lei no. 034/11, Comunitárias, promovido pela Secretaria Lei nº 031/11 que “Autoriza a abertura de do Escri tor Eucl i des Perei ra de captação de águas pluviais que se 
que dispõe sobre a concessão do Título de Nacional de Políticas sobre Drogas – créditos especiais no valor de R$ Mendonça, na solenidade de entrega do encontra inacabada, no Bairro Mangueira 
Cidadania Honorária de Ubá, a Senhora SENAD, do Ministério da Justiça, sendo 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) ao Título de Personalidade Ubaense do Ano, Rural; 3) Requerimento 139/114, ao 
Odete Meireles de Arruda. Vereador executado pela Secretaria de Educação à orçamento de 2011, para realização de ao ilustre Ubaense, Ator Mauro Pereira de Prefeito, solicitando calçamento da Rua 
Jorge Custódio Gervásio: 1) Indicação Distância (SEAD), da Universidade despesas com o Consórcio Intermunicipal Mendonça. Vereador Maurício Valadão Ana Sol, Bairro Meu Sonho, a pedido dos 
no. 171/11, ao Prefeito, estudos técnicos Federal de Santa Catarina (UFSC). de Saúde e dá outras providências”. 6) Reimão de Melo: 1) Requerimento moradores, reiterando as Indicações 
no sentido dessa administração conceder Passa-se a Ordem do Dia: Primeira Projeto de Lei nº 032/11 que “Autoriza a 136/11, aos Fei rantes de Ubá, 395/09 e 038/09. Vereador José Roberto 
um salário mínimo para cada família do discussão e votação das seguintes abertura de crédito especial no valor de convidando-os a comparecerem à Câmara Reis Filgueiras: 1) Requerimento 142/11, 
pessoal do Lixão, pelo menos seis meses, matérias: 1) Projeto de Lei nº 021/11 que R$ 9.000,00 (nove mil reais) junto ao para esclarecerem posicionamentos ao Secretário Municipal de Educação, 
até que consigam ficar em melhor “ Dispõe sobre as Diretrizes para orçamento municipal de 2011, para contrários ao atual Prefeito. Vereadora sugerindo parcerias junto às Associações 
situação econômica. 2) Indicação no. elaboração da Lei Orçamentária do realização de despesas no âmbito do Rosângela Alfenas: 1) Moção de Pesar e outras entidades, com o intuito de 
172/11, ao Prefeito, colocação de quebra- Município de Ubá para o exercício de CA PS – Centro de A ssi stênci a 049/11, pelo falecimento da Ilustríssima promover cursos de inglês para a 
molas no Bairro Antônio Maranhão, 2012 e dá outras providências”. 2) Psicossocial e dá outras providências”. 7) Senhora Marília Silveira Balbi Juste, capacitação dos jovens de Ubá; 2) 
Cibraci,nas ruas de trânsito intenso, para Projeto de Lei nº 027/11 que “Altera Projeto de Lei Complementar nº 007/11 ocorrido no último dia 15 de julho. Representação 052/11, à Diretoria do 
evitar possíveis acidentes fatais, a pedido dispositivos da Lei Municipal nº 3.578, que “Dá nova redação ao art. 13 da Lei Vereador Vinícius Samôr de Lacerda: 1) INTERSIND, sugerindo a promoção de 
dos moradores. 3) Requerimento no. de 26 de março de 2007, que dispõe sobre Complementar Municipal 123/2010 que Moção de Congratulações e Aplausos palestras com o intuito incentivar seus 
133/11, ao Prefeito, rei terando-lhe a criação e implantação do Conselho dispõe sobre as normas de parcelamento 050/11, à Paróquia de São Sebastião, na associados, à utilização de papel reciclado 
pedidos de autoria do Vereador Antero Municipal de Educação de Ubá” .3) do solo para o Município de Ubá”.  Em pessoa do Padre Carlos Henrique em suas atividades internas; 3) Projeto de 
Gomes de Aguiar, que sol ici ta o Projeto de Lei nº 029/11 que “Autoriza a discussão, o Secretário, vereador Carlos Mariosa, pela realização do evento Lei 052/11, que “dispõe sobre o Título de 
asfaltamento em todos os logradouros do abertura de créditos especiais no valor de Rufato indaga se os resultados da 1ª religioso “Eu vou louvar o pai”, com a Cidadania Honorária de Ubá, ao Doutor 
Bairro Antônio Maranhão, Cibraci. 4) R$ 4.000,00 (quatro mil reais) junto ao votação poderiam ser mantidos na 2ª presença do Padre e Cantor Robson de José Romão Filho” . Vereador Luiz 
Representação no. 050/11, ao 21º orçamento municipal de 2011,para votação e todos os vereadores concordam. Oliveira. 2) Representação 054/11, à Alberto Gravina: 1) Indicação 180/11, ao 
BPMMG, o retorno do posto policial no realização de despesas com recursos do Os projetos de lei foram aprovados por Secretaria Estadual de Defesa Social, para Pref ei to, sol i ci tando o dev i do 
Bairro Antônio Maranhão, Cibraci, que Sisvan – Sistema de Vigilância Alimentar unanimidade (9 votos), à exceção do que encami nhe a est a Casa,  asfaltamento da Rua Tereza Casa Grande, 
necessita de um policiamento ostensivo, e Nutricional, e dá outras providências”. Projeto de Lei nº 030/11 que foi aprovado esclarecimentos referentes à greve da Bai rro Concórdia, a pedido dos 
pois tem sido alvo de muitas críticas e 4) Projeto de Lei nº 030/11 que “Autoriza com 8 votos e abstenção do vereador Dr. Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. moradores. Vereador Maurício Valadão 
apreensão dos moradores, no que diz o Poder Executivo a transferir recursos Valadão. A Srª. Presidente agradece a Vereadores José Roberto e Rosângela Reimão de Melo: 1) Requerimento 
respei to a constante venda de financeiros para a Associação Comercial presença de todos e declara encerrada esta Alfenas 1) Moção de Congratulações e 140/11, ao Prefei to, sol i ci tando 
entorpecente por marginais. Vereador e Industrial de Ubá, objetivando a sessão. Aplausos 051/11, à Secretaria Municipal informações acerca da construção do 
Luiz Alberto Gravina: 1) Projeto de Lei realização da Semana da Moda 2011, e Resumo da Ata nº 103, da Sessão de Saúde, bem como ao Conselho prolongamento da Avenida Comendador 
no. 035/11, que dispõe sobre a concessão contém outras disposições”. 5) Projeto de Ordinária da Câmara Municipal de Municipal de Saúde, pela realização da Jacinto Soares de Souza Lima, a partir da 
da Comenda Ary Barroso ao Violeiro Lei nº 031/11 que “Autoriza a abertura de Ubá, realizada no dia 01 de agosto de VII Conferência Municipal de Saúde “Dr. Avenida dos Ex-Combatentes; 2) 
Pereira da Viola. Vereador Maurício créditos especiais no valor de R$ 2011. Presentes todos os Senhores Cleber Xavier Monteiro de Castro, Requerimento 141/11, ao Secretário 
Val adão Rei mão de M el o:  1) 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) ao Vereadores. Passa-se para a discussão e realizada nos dias 15 e 16 de junho. Todos Municipal de Educação, solicitando 
Requerimento no. 129/11, convidando os orçamento de 2011, para realização de votação das Atas de nº. 101 e 102. O os Vereadores: 1) Projeto de Lei 036/11, informações referentes ao salário base dos 
responsáveis pelo Departamento de d esp esas c o m  o  C o n só r c i o  vereador Maurício Valadão solicita as que “Dispõe sobre a concessão do Título professores do município de Ubá. 
Vigilância Sanitária e do Serviço de Intermunicipal de Saúde e dá outras mesmas sejam votadas na próxima de Personalidade Ubaense do Ano ao Ator Vereador Vinícius Samôr de Lacerda: 1) 
Inspecção Municipal – SIM, da PMU, providências”. 6) Projeto de Lei nº Reunião Ordinária. Em seguida leitura do Mauro Pereira de Mendonça”. Com Requerimento 143/11, ao Prefeito, 
para prestar esclarecimentos de suas 032/11 que “Autoriza a abertura de Protocolo: leitura das correspondências exceção à Representação 054/11, que foi sugerindo a Criação de um Banco de Leite 
atividades. 2) Moção de Congratulações e crédito especial no valor de R$ 9.000,00 recebidas. . Passa-se à Leitura de retirada, todas as demais proposições Materno no Município, na passagem da 
Aplausos no. 043/11, à Presidente Dilma (nove mil reais) junto ao orçamento Pareceres: 1) Leitura do Projeto de Lei foram aprovadas por unanimidade. Semana Nacional  do Alei tamento 
Rousseff, pela exoneração do Ministro de municipal de 2011, para realização de que “autoriza o Poder Executivo a Leitura da Ordem do Dia: primeira Materno. Passa-se à Ordem do Dia: 
Transportes, Alfredo Nascimento, por despesas no âmbito do CAPS – Centro de conceder nova subvenção social à discussão e votação do projeto de lei nº Primeira discussão e votação da seguinte 
atos de improbidade administrativa. Assistência Psicossocial e dá outras Sociedade Musical e Cultura 22 de Maio, 037, sobre a subvenção à Banda 22 de matéria: 1) Projeto de Lei nº 037/11 que 
Vereador Paulo César Raymundo: 1) providências” .  7) Projeto de Lei e contém outras disposições”. O Projeto Maio e, em seguida, sessão extraordinária “Autoriza o Poder Executivo a conceder 
Requerimento no. 130/11, ao Prefeito, Complementar nº 007/11 que “Dá nova de Lei recebeu parecer favorável da para a 2ª discussão e votação do mesmo nova subvenção social à Sociedade 
estudos necessários, a fim de enviar um redação ao art. 13 da Lei Complementar Comissão de Legislação, Justiça e projeto. A Srª. Presidente agradece a Musical e Cultura 22 de Maio, e contém 
Proj eto de L ei  a esta Câmara, Municipal 123/2010 que dispõe sobre as Redação Final. Passa-se à leitura de presença de todos e declara encerrada esta outras disposições”. O Projeto de Lei foi 
promovendo uma campanha em nosso normas de parcelamento do solo para o proposições dos srs. Vereadores: sessão. aprovado por unanimidade (9 votos). 
Município, para que os consumidores Município de Ubá”. Os Projetos de Lei Vereador Carlos da Silva Rufato: 1) Resumo da Ata nº 104, da Sessão Todas as proposições foram aprovadas 
possam trocar as notas fiscais dos foram aprovados por unanimidade (9 Indicação 173/11, ao Prefeito, solicitando Ordinár ia da Câmara Municipal de por unanimidade (9 votos). A Srª. 
produtos adquiridos por um convite ou votos), com exceção do Projeto de Lei  asfaltamento das ruas Alfenas e Ipatinga, Ubá, realizada no dia 08 de agosto de Presidente agradece a presença de todos e 
uma premiação a ser estipulada pelo 030/11 que f oi  aprovado por  do Bairro Rosa Toledo, a pedido dos 2011. Presentes todos os Senhores declara encerrada esta sessão.
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