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Escola do Legislativo abre inscrições 
para o Pré-Enem Social 2018 

PROJETOS INSTITUCIONAIS

Câmara de Ubá visita Legislativo de 
Pouso Alegre: educação cidadã em foco

INTERCÂMBIO DE PRÁTICAS LEGISLATIVAS

O diretor da Escola do Legislativo 
e vice-presidente da Câmara 
Municipal  de  Ubá (CMU), 
vereador Edeir Pacheco da Costa, 
acompanhado do vereador Darci 
Pires da Silva e dos servidores 
Maria Cláudia Mello (diretora da 
Casa) e Luiz Alberto Vargas 
( a s s e s s o r  d a  E s c o l a  d o 
Legislativo), visitaram, em 20 de 
junho, a Casa Legislativa de 
Pouso Alegre, cidade localizada 
no Sul de Minas.
O objetivo principal da visita foi 
conhecer a Escola do Legislativo 
Professor Rômulo Coelho e os 

projetos de educação cidadã 
realizados pela instituição, que 
são referência nacional.
A equipe da CMU foi recebida 
pela diretora da Escola, Madu 
Macedo, que apresentou todos os 
projetos desenvolvidos, entre os 
quais a aplicação do estudo da 
Constituição em Miúdos, cujo 
texto é de sua autoria e publicação 
viabilizada pela parceria entre 
Senado Federal, Associação 
B r a s i l e i r a  d a s  E s c o l a s  d o 
Legislativo e Contas - ABEL e a 
Câmara de Pouso Alegre.
A Presidente da Escola do 

Legislativo, vereadora Profª. 
Mariléia Franco e o presidente da 
Câmara Municipal de Pouso 
Alegre, Vereador Leandro Morais, 
também acompanharam a apre-
sentação dos trabalhos e fizeram 
uma visita guiada às dependências 
da Casa Legis la t iva  Pouso 
Alegrense.
"Voltamos muito bem impressio-
nados com as atividades realiza-
das pela Escola do Legislativo de 
Pouso Alegre no que tange a 
educação para a política e cidada-
nia. A troca de experiências é 

muito importante para darmos 
impulso aos projetos que temos 
em mente para o próximo semes-
tre em nossa Escola", destacou 
entusiasmado o diretor da Escola 
do Legislativo da CMU, vereador 
Edeir. 

A Câmara Municipal de Ubá e o 
Instituto Federal do Sudeste de 
Minas Gerais (IF Sudeste/MG) 
promovem, a partir de 04 de agos-
to, o curso preparatório para o 
Exame Nacional do Ensino Médio 
(Pré-ENEM Social). Contem-
plando alunos da rede pública de 
ensino, as aulas são gratuitas e 
serão realizadas aos sábados, das 
14 às 18 horas, no plenário da 
Câmara, sob a coordenação da 
Escola do Legislativo (EL).

As inscrições para o Pré-Enem 
serão realizadas no período de 04 
a 20 de julho, de 8h às 12h e de 13h 
às 17h, na sede da Câmara, na Rua 
Santa Cruz, 301, Centro, na Esco-
la do Legislativo ou pelo telefone: 
(32) 3539-501.

Parcerias

O diretor da Escola do Legislativo 
e vice-presidente da Câmara Muni-
cipal de Ubá (CMU), vereador 
Edeir Pacheco da Costa, acompa-
nhado da diretora da CMU, Maria 
Cláudia Mello, e do assessor da 
Escola do Legislativo, Luiz Alber-
to Vargas, reuniram-se, no dia 11 
de junho, no campus do IF Sudes-
te/MG - Rio Pomba, com a direto-
ra de Extensão, Elizete Reis, o 
professor e diretor de Ensino, Mar-
cos Pavani e os representantes do 
Instituto Federal Sudeste de 
Minas Gerais, campus avançado 
Ubá, os professores Eduardo Pere-
ira da Rocha e Gilson Soares Tole-
do, respectivamente diretor e coor-
denador de extensão da unidade. 

Em pauta a definição do calendá-
rio, a escalação de matérias e pro-
fessores do Instituto para o Pré-
Enem Social: "Buscamos profes-
sores capacitados que possam 
ajudar os candidatos a obterem 
sucesso na avaliação. Sem dúvida, 
o corpo docente do Instituto Fede-
ral é dos melhores da região", des-
taca o diretor da Escola, vereador 
Edeir Pacheco.

Sobre o IF - Campus Rio 
Pomba

Com uma história com mais de 50 
anos de atuação na área de educa-
ção profissional, o Campus Rio 
Pomba do IF Sudestel oferece 
cursos técnicos, de graduação e de 

pós-graduação.É uma das unida-
des do Instituto Federal de Educa-
ção, Ciência e Tecnologia do 
Sudeste de Minas Gerais que 
conta com outras unidades espa-
lhadas pelas regiões da Zona da 
Mata Mineira e Campos das Ver-
tentes.

O projeto

Desde 2015 o Pré-Enem Social 
está entre os projetos de destaque 
da Câmara Municipal de Ubá. 
Cerca de 900 alunos participaram 
das três edições anteriores desta 
iniciativa que visa oferecer a pre-
paração gratuita de aprendizagem 
para os estudantes que vão partici-
par do ENEM.

 Plenário discute e aprova
doze projetos de lei
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ESCOLA DO LEGISLATIVO

Dezenas de servidores públicos e 
vereadores de Ubá e Visconde do 
Rio Branco participaram durante o 
mês de junho de dois cursos gratui-
tos de capacitação promovidos pela 
Escola do Legislativo da Câmara 
Ubaense. Direcionados a servido-
res públicos e parlamentares da 
Câmara Municipal de Ubá, as 
atividades também contaram com a 
participação de servidores e verea-
dores de Visconde do Rio Branco. 
As aulas foram ministradas pela 
consultora Macreidy Valésia 
Barbosa Caldeira (advogada, 
doutoranda em Ciências Jurídicas 

Sociais), do Instituto Parlare de 
Montes Claros/MG.
O primeiro dos cursos foi o de 
“Processo Legislativo”, realizado 
entre os dias 4 e 8 de junho. Já na 
última semana do mês, a “Atuação 
das Comissões Parlamentares da 
Câmara Municipal” foi o tema 
discutido nos dias 25, 26 e 29.
E a CMU segue capacitando seus 
servidores e vereadores. O próximo 
curso programado pela Escola do 
Legislativo será realizado no 
período de 23 a 27 de julho. O tema 
é: “Licitação, compra direta e 
inexigibilidade”. 

O presidente da Comissão de 
Agricultura, Comércio, Indústria 
e Meio Ambiente (Cacima) 
vereador José Roberto Reis 
Filgueiras e os servidores da 
Câmara Municipal  de Ubá 
(CMU), Bruno Reis Pinto e Luiz 
Alberto Vargas, participaram, nos 
dias 13 e 14 de junho, na Câmara 
Municipal de Cordeiro/RJ, da 
Oficina Interlegis Câmara Verde. 
Além dos representantes da 
CMU, o evento contou com a 
presença de dezenas de pessoas, 
representando outras Câmaras 
Municipais.
A oficina é uma nova ação desen-
volvida pelo Interlegis, programa 
vinculado ao Instituto Legislativo 
Brasileiro do Senado Federal que 
tem como objetivo a moderniza-

ção e a sensibilização das casas 
legislativas no que diz respeito à 
responsabilidade econômica e 
socioambiental na realização das 
diversas atividades do dia-a-dia 
das câmaras como, por exemplo, 
compras, contratações e consu-
mo.
A programação do evento Câmara 
Verde foi dividida em aulas 
teóricas e práticas: “Aprendemos 
desde as noções gerais de susten-
tabilidade até a viabilidade de 
soluções sustentáveis, passando 
pela elaboração um modelo do 
Plano de Logística Sustentável 
(PLS), documen-
to que ajuda os 
gestores públicos 
a adequarem os 
atos administrati-
vos às demandas 
socioambientais 
p a u t a d o s  n a 
l e g i s l a ç ã o 
vigente”, expli-
cou o presidente 
d a  C a c i m a , 
vereador  José 
Roberto.

Certificado A3P

A Câmara Municipal de Ubá 
recebeu,  recentemente ,  da 
S e c r e t a r i a  d e  A r t i c u l a ç ã o 
I n s t i t u c i o n a l  e  C i d a d a n i a 
Ambiental o certificado de 
Adesão à Agenda Ambiental na 
Administração Pública – A3P, do 
Ministério do Meio Ambiente. O 
certificado é parte da reformula-
ção ocorrida na A3P no que se 
refere ao reconhecimento das 
ações de sustentabilidade adota-
das pelas instituições. 

Servidores e vereadores concluem 
cursos de capacitação na Câmara

Oficina Interlegis Câmara Verde: 
CMU marca presença no evento

COMISSÕES

Curso: “Processo Legislativo”

“O conteúdo repassado foi de grande importância para os trabalhos 
legislativos. Trata-se de um curso fundamental e obrigatório em um 

projeto político-pedagógico das Escolas do Legislativo. Todas as 
casas legislativas deveriam ter a preocupação de oferecer formação 
continuada a seus servidores. Parabéns à professora Macreidy pela 
didática, clareza e pelo comprometimento com o interesse público e 
à administração da Câmara Municipal de Ubá que ouviu o nosso 

clamor”.
Norma Nascimento (Assessora Legislativa da CMU)

“Acredito que este tenha sido o melhor curso já realizado até hoje, 
em Ubá, sobre processo legislativo. Espero que treinamentos como 

este, com a presença de servidores e vereadores, sejam cada vez 
mais frequentes na nossa Câmara. A professora Macreidy 

demonstrou possuir profundo conhecimento sobre a matéria, além de 
uma ótima didática e grande interação com os participantes.”

Alexandre Augusto da Cunha Dini (Assistente de Plenário da CMU) 

“Agradeço à Câmara Municipal de Ubá pela oportunidade. Foi uma 
semana muito valiosa e eu, como representante do Legislativo Rio 

Branquense, vou repassar o conteúdo que aprendi nessa semana aos 
colegas e servidores da nossa Casa, no sentido de buscar melhorias 

em nosso processo.”
Vereador José Sílvio Gomes (CM de Visconde do Rio Branco)

“O curso foi ministrado de forma prática e interativa. Aprendemos 
como funciona o processo legislativo e isso vai nos ajudar a 

conduzir os trabalhos que realizamos na Câmara. A palestrante é 
muito qualificada e conseguiu repassar o conteúdo de forma leve e 

todos nós conseguimos apreender.”
Márcio Dias Ferreira (Assessor da Divisão de Plenário e Comissões 

da Câmara de Visconde do Rio Branco)

“Ao longo de 5 dias, discorremos sobre o processo legislativo, em 
todas as suas fases, de forma teórica e prática. Pude observar os 
anseios dos servidores e vereadores e considero que atingimos o 

objetivo proposto. A Câmara está de parabéns por qualificar seus 
servidores e abrir vagas para que outros servidores de câmaras 

vizinhas pudessem se capacitar. É importante que a Câmara busque 
se aprimorar para que possa prestar serviços cada vez mais 

qualificados para a população. Capacitações como esta acabam 
refletindo nas atividades cotidianas e na qualidade das normas que 

são elaboradas tanto pelo Legislativo quanto pelo Executivo. 
Contribuem para discussões mais qualificadas, estudos mais 

consistentes e pareceres mais seguros sobre os projetos de leis.”
Macreidy Caldeira (Especialista - ministrante dos cursos)

Curso: “Atuação das Comissões Parlamentares da 
Câmara Municipal” 

“A palestrante tem bastante conhecimento teórico e prático da 
matéria tratada e sua didática é excelente. O setor de comissões da 
Câmara de Ubá vai poder se estruturar e funcionar de forma cada 

vez mais adequada”.
Gabriela Martins Cancela (Assistente de Comissões da CMU)

“O curso foi de grande valia, afinal o funcionário público precisa se 
aprimorar sempre. Adquirimos maior conhecimento sobre a atuação 

das comissões e verificamos que precisamos mesmo de mudanças 
para garantir a qualidade do nosso processo legislativo”.

Luany Calderano G. Porto (Assistente de Comissões da CMU)

“As comissões permanentes têm um papel primordial no processo 
legislativo. Elas podem e devem debater sobre todos os assuntos que 
afligem a sociedade, ajudando na efetivação de políticas públicas e 

avanços que beneficiem a comunidade Parabéns à presidente da 
CMU por disponibilizar para Ubá e outras Câmaras da região esta 
oportunidade de qualificação. Temos que fazer a diferença por meio 

da vontade de cumprir o nosso papel, da nossa determinação e 
muito estudo. Assim, com o corpo de servidores e vereadores 

capacitados, as casas legislativas poderão oferecer trabalhos cada 
vez mais eficientes e assim fortalecer o Poder Legislativo da 

região”.
Macreidy Caldeira (Especialista - ministrante dos cursos)

“Gostaria de agradecer a consultora Macreidy por compartilhar seu 
vasto conhecimento e experiência com nossa equipe e todos os 

servidores que souberam aproveitar esta experiência de crescimento 
e aperfeiçoamento profissional. Este curso foi, sem dúvida, de 

grande importância para todos os envolvidos em nosso processo 
legislativo e vai contribuir muito para o aprimoramento de nossas 

atividades”.
Vereadora Rosângela Alfenas (Presidente da Câmara de Ubá)

Leia o que comentaram os participantes:

Macreidy Valésia Barbosa 
Caldeira é graduada em 
Direito pela Universidade 
Estadual de Montes Claros 
(Unimontes), Pós-graduada 
e m  D i r e i t o  P ú b l i c o  - 
Doutoranda em Ciências 
Ju r í d i ca s  Soc i a i s  pe l a 
Universidad Del Museo 
Social Argentino (UMSA) de 
Buenos Aires/Argentina. É 

assessora técnica legislativa 
da Câmara Municipal de 
M o n t e s  C l a r o s / M G . 
Assessora voluntária da 
Associação Mineira  de 
C â m a r a s  M u n i c i p a i s 
( A M C M ) ,  M e m b r o  d o 
I n s t i t u t o  P a r l a r e  – 
Consultoria e Assessoria 
P ú b l i c a  d e  M o n t e s 
Claros/MG.

A palestrante

Expediente

Rua Santa Cruz, 301 - Centro
CEP 36500-059

Ubá/MG

Encerramento do curso “Processo Legislativo”
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A presidente da Câmara Municipal 
de Ubá, vereadora Rosângela Maria 
Alfenas de Andrade, representou 
Poder Legislativo, no 1º Seminário 
de Segurança Pública, realizado, 
em 14 de junho, pela Agência de 
Desenvolvimento de Ubá e Região 
(ADUBAR) em parceria com a 
Faculdade Governador Ozanam 
Coelho (FAGOC), a Prefeitura 
Municipal de Ubá e a Unimed Ubá, 
no auditório Ary Barroso, da 
FAGOC.
O evento propôs um debate com 
autoridades dos poderes Executivo, 
Legislativo e Judiciário de Ubá, 
além de empresários do comércio e 
indústrias da cidade, com o objetivo 
de fomentar o desenvolvimento de 
ações conjuntas que contribuam 
com a redução da violência na 
região.
A programação contou com a 
palestra: “A Segurança Pública no 
Brasil tem jeito”, ministrada pelo 
prof. Luiz Flávio Sapori - ex-
secretário adjunto de segurança de 
Minas Gerais, doutor em Sociologia 
e professor da PUC-Minas. Após a 
apresentação do palestrante houve 
debate e, em seguida, as autoridades 
assinaram um pacto de intenções 
para a segurança pública em Ubá. 
Além da presidente da Câmara, 

Rosângela Alfenas e do palestrante 
Luiz Flávio, integraram a mesa 
diretora do encontro o prefeito de 
Ubá, Edson Teixeira Filho, o juiz da 
Vara Criminal, Infância, Juventude 
e Execução Penal da Comarca de 
Ubá, Nilo Marques Martins Júnior, 
a promotora de Justiça, Letícia 
Vidal Tróccoli Guerra de Oliveira, a 
defensora Pública, Paula Ávila 
Dantas Brúnner, o comandante do 
21º Batalhão de Polícia Militar, 
Tenente-coronel PM, Giovani do 
Carmo Ramos, o comandante da 2ª 
Companhia /  4 º  Bata lhão  de 
Bombeiro Militar, capitão Patrick 
Tavares Gomes, o diretor Geral do 
Pres íd io  de  Ubá,  Alexandre 
Henrique Ferrari, o presidente da 
ADUBAR, Rafael Lucas Bousada, 

o superintendente acadêmico da 
FAGOC,  p rofessor  Marce lo 
Daibert, e o delegado de Polícia 
Civil Bruno Salles Mattos, repre-
sentando o delegado regional.
Também participaram do evento 
secretários municipais, bem como, 
representantes de entidades de 
classe, bairros, estudantes e cida-
dãos que desempenham um ativida-
des sociais e filantrópicas na 
comunidade.

Ação conjunta
Em seu pronunciamento, a presi-
dente da Câmara,  vereadora 
Rosângela Alfenas, destacou que é 
preciso  urgentemente  tomar 
iniciativas que garantam a seguran-
ça da população: 

“A sensação de falta de segurança é 
generalizada, aflige hoje toda a 
nossa sociedade. A realização deste 
seminário é muito importante por 
propor uma junção de forças. A 
responsabilidade não é somente das 
Pol íc ias  Mil i tar,  Civi l  e  do 
Judiciário, e, sim, de todos nós, 
começando dentro de nossas casas, 
no seio de nossas famílias. Por isso, 
acredito que, apenas se estivermos 
juntos e em sintonia, poderemos 
fazer algo para melhorar a situação 
de nossa cidade, de nosso estado e 
de nosso país”.
Em sua palestra, Luiz Flávio Sapori 
apresentou dados estatísticos sobre 
a violência no Brasil e defendeu um 
ação focada na prevenção.“O 
desafio do Brasil é adotar, nos 
próximos anos, uma política de 
segurança pública concreta. Para 
isto, é necessário ter vontade 
política para que o próximo gover-
nante do país invista realmente em 
uma série de projetos que visem 
melhorar a capacidade de investiga-
ção das Polícias Militar e Civil, 
melhorar o sistema prisional e na 
prevenção social focada na juventu-
de. Tomando estas medidas conse-
guiremos reduzir a impunidade no 
Brasil”, concluiu o especialista. 

COMISSÕES

CACIMA promove diversas atividades para 
marcar a Semana Municipal do Meio Ambiente 

.Uma extensa programação de 
atividades lúdicas e educativas 
com foco na preservação e na 
sustentabilidade ambiental mar-
cou a Semana Municipal do Meio 
Ambiente  promovida pela 
Comissão de Comissão de Agri-
cultura, Comércio, Indústria e 
Meio Ambiente da Câmara Muni-
c i p a l  d e  U b á  ( C A C I M A )
em parceria com a Prefeitura e a 
Universidade Estadual de Minas 
Gerais (UEMG).

Atividades da semana

A agenda do evento teve início na 
segunda-feira, 04 de junho, no 
auditório do Fórum Cultural, 
com uma mesa-redonda que reu-
niu autoridades, servidores 
públicos, técnicos, professores e 
estudantes em torno da questão 
ambiental na cidade de Ubá.
No dia 5 de junho (terça-feira), 
Dia Mundial do Meio Ambiente, 
foi realizado, às margens do ribe-
irão Ubá, próximo à creche do 
bairro Meu Sonho, o "Abraço 
Ambiental" reunindo represen-
tantes das Secretarias Municipais 
do Ambiente e Mobilidade Urba-
na, Obras e Educação, além de 
alunos da Escola Municipal 
Nossa Senhora Aparecida e da 
UEMG. 

Os vereadores Edeir Pacheco da 
Costa (vice-presidente da Câma-
ra), José Roberto Reis Filgueiras 
(presidente da CACIMA) e Gil-
son Fazolla Filgueiras acompa-
nharam as atividades. Ainda den-
tro da programação do dia 5, foi 
realizada, no plenário da CMU, a 
palestra "Municipalização do 
Meio Ambiente", ministrada pelo 
engenheiro florestal e técnico do 
IEF, Joaquim Antônio dos San-
tos. Alunos da E.E. Padre Joãozi-
nho participaram da atividade.
Já na quarta, 6 de junho, também 
no plenário do Legislativo Uba-
ense, novas turmas de estudantes 
da Padre Joãozinho assistiram 
atentos à palestra do diretor da 
Superintendência Regional de 
Ensino, prof. Samuel Gazolla 
Lima. Especialista em geografia 
e ambientalista, Gazolla apresen-
tou aos alunos o tema “Terra, 
planeta vivo: uma pequena intro-
dução à ciência do sistema terres-
tre”.

Visitas técnicas

Enriquecendo a agenda da Sema-
na Municipal do Meio Ambiente, 
nos dias 7 e 8 de junho, alunos do 
2º e do 3º ano do Ensino Médio da 
E.E. Senador Levindo Coelho, 
foram levados pela CACIMA a 

uma visita guiada a algumas 
áreas verdes localizadas dos bair-
ros Xangrilá e Altair Rocha, onde 
a Prefeitura vem realizando 
ações de recuperação ambiental - 
aceiros, cercamento, plantio de 
espécies nativas arbóreas do 
Bioma da Mata Atlântica. Os 
estudantes tiveram a oportunida-
de de conhecer também, no dis-
trito de Ubari, na zona rural do 
município, o Programa de Revi-
talização das Bacias Hidrográfi-
cas à Montante das Captações de 
Abastecimento Público de Água.

Encerramento

Fechando a programação do even-
to com chave de ouro, no sábado, 
09 de junho, foi realizada uma 
manhã de inúmeras atividades e 
troca de experiências ambientais 
na Praça São Januário. Ao lado de 
estandes da Prefeitura e da 
UEMG, parceiros do evento, a 
CACIMA, representada por seu 
presidente, vereador José Rober-
to Reis Filgueiras, e servidores 
do Legislativo Ubaense, apresen-
tou, aos visitantes do evento - 
estudantes, professores, servido-
res públicos, ambientalistas e 
pessoas interessadas no assunto - 
um mural com informações e 
fotografias das atividades reali-

zadas durante toda a Semana do 
Meio Ambiente, além de outros 
trabalhos e programas de temáti-
ca ambiental e sustentável desen-
volvidos pela Câmara Municipal 
de Ubá, entre eles, a Agenda A3P 
(Agenda Ambiental na Adminis-
tração Pública).

Agenda A3P

Esse programa, de iniciativa do 
Ministério do Meio Ambiente, 
visa implantar, em todas as insti-
tuições públicas, medidas volta-
das para a sustentabilidade, para 
a conscientização de uma cultura 
antidesperdício e para a utiliza-
ção coerente dos recursos natura-
is e dos bens públicos. Em 2015, 
a Câmara de Ubá recebeu o selo 
da Agenda A3P, sendo a primeira 
Casa Legislativa do Estado de 
Minas Gerais a aderir ao progra-
ma do Governo Federal.
Durante o encerramento da Sema-
na do Meio Ambiente foi reserva-
do um espaço para recebimento 
de lixo eletroeletrônico - peças 
inservíveis de computadores, 
tablets, aparelhos celulares, fios, 
etc. O material, levado ao local 
por cidadãos, foi enviado para 
empresas especializadas que 
fazem a destinação correta evi-
tando a contaminação ambiental.

O “Abraço Ambiental” foi instituí-
do pela Lei Municipal 4.476/17, de 
autoria do vereador José Roberto 
Reis Filgueiras, e prevê que todos 
os anos, no dia 5 de junho, Dia Mun-
dial do Meio Ambiente, seja reali-
zada esta ação socioambiental com 
a participação de autoridades, estu-
dantes, professores e representan-
tes da sociedade ubaense. 
O “Abraço”visa propor de forma 
dinâmica e criativa a mobilização 

da comunidade  e uma reflexão 
sobre a temática ambiental. Abra-
çar é envolver, é cuidar. Nossa cida-
de, assim como nossos recursos 
naturais, precisam de cuidado e 
carinho. 
O “Abraço Ambiental” chama a 
atenção da sociedade para nosso 
meio ambiente e apresenta uma 
pauta de discussão e possíveis solu-
ções para estas questões", explica o 
autor do projeto.

Abraçando o Meio Ambiente

Autoridades do município discutem
segurança pública em Ubá 

SEGURANÇA

REUNIÕES ORDINÁRIAS

Os vereadores da Câmara Municipal 
de Ubá aprovaram, por unanimidade, 
nas reuniões ordinárias do mês de 
junho, diversas proposições e um 
total de doze projetos de lei, sendo 7 
deles sobre abertura de crédito 
adicional especial junto ao orçamen-
to municipal de 2018; três sobre 
denominação de ruas; um projeto de 
lei complementar e outro sobre a 
criação do dia de comemoração do 
aniversário do início das atividades 
da Câmara Municipal de Ubá. Outros 
dois projetos tiveram pedido de vista 
e retornarão posteriormente à pauta 
de votações. A vista é solicitada pelo 
vereador quando este quer examinar 
melhor determinado projeto. Este 

pedido acarreta o adiamento da 
votação da matéria em questão.

Projetos aprovados:

· Projeto de Lei nº 17/18 que autoriza 
abertura de crédito adicional especial 
no valor de R$ 27mil, com recurso 
proveniente do Ministério da Saúde, 
para realização de despesas de capital 
no âmbito da Secretaria Municipal de 
Saúde/Fundo Municipal de Saúde.
· Projeto de Lei nº 19/18 que revoga a 
Lei Municipal nº 4.402, de 21 de 
julho de 2016, que autoriza o Poder 
Executivo a abrir crédito adicional 
especial no valor de R$ 41.660,00, no 
âmbito do Fundo Municipal de 

Assistência Social, para desenvolvi-
mento do Programa Acessuas 
Trabalho.
· Projeto de Lei nº 20/18 que autoriza 
o município de Ubá a adquirir, por 
doação, imóvel destinado à constru-
ção de poço artesiano, no lugar 
denominado Córrego Alegre, nesta 
cidade.
· Projeto de Lei nº 21/18 que autoriza 
abertura de crédito adicional especial 
no valor de R$ 95 mil, destinado a 
realização de despesa de custeio no 
âmbito do Instituto de Previdência 
dos Servidores Municipais de Ubá.
· Projeto de Lei nº 22/18 que autoriza 
abertura de crédito adicional especial 
no valor de R$ 460 mil, com recursos 
destinados a realização de despesas 
no âmbito da Secretaria de Finanças.
· Projeto de Lei nº 32/18 que autoriza 
abertura de créditos adicionais 
especiais no valor de R$ 16 mil, com 
recurso proveniente do Ministério da 
Saúde, destinados aos custeios do 
Programa de Financiamento das 
Ações de Alimentação e Nutrição, no 
âmbito da Secretaria Municipal de 
Saúde/Fundo Municipal de Saúde.
· Projeto de Lei nº 33/18 que autoriza 
a abertura de crédito adicional 
especial no valor de R$ 80 mil, com 
recurso proveniente do Ministério da 
Saúde, destinado a aquisição de 
Ambulância Tipo A, no âmbito da 

S e c r e t a r i a  M u n i c i p a l  d e 
Saúde/Fundo Municipal de Saúde.
· Projeto de Lei nº 34/18 que autoriza 
abertura de crédito adicional especial 
no valor de R$ 75 mil, com recurso 
proveniente do Ministério da Saúde, 
destinado a aquisição de Consultório 
Odontológico para a Atenção 
Primária, no âmbito da Secretaria 
M u n i c i p a l  d e  S a ú d e / F u n d o 
Municipal de Saúde.
· Projeto de Lei complementar nº 
01/18, que trata da política de 
proteção, conservação, preservação, 
controle, licenciamento e fiscaliza-
ção do meio ambiente e melhoria da 
qualidade de vida no Município de 
Ubá.

Três projetos que versam sobre 
denominação de ruas também foram 
aprovados por unanimidade:

· Projeto de Lei nº 27/18 que dispõe 
sobre a denominação de Rua José 
Alfenas de Andrade a logradouro 
público desta cidade;
· Projeto de Lei nº 28/18 que trata 
sobre a denominação de Rua Leon 
Rivail Gomes a logradouro público 
desta cidade.
· Projeto de Lei nº 31/18 que versa 
sobre a denominação de Rua Jaime 
Candian a logradouro público desta 
cidade.

Confira as matérias votadas em plenário

Palestra Prof. Joaquim A. Santos

Palestra Prof. Samuel Gazolla Lima

Visita técnica à Serra de Ubari

Visita técnica ao B. Xangrilá

Visita técnica ao B. Altair Rocha

Encerramento na Praça São Januário



PRODUÇÃO LEGISLATIVA
AQUI VOCÊ ACOMPANHA AS PROPOSTAS DOS VEREADORES

Proposições de 4 de junho de 2018
VEREADOR ALEXANDRE 

BARROS
Indicação 208/18
Solicitação: ao prefeito para realizar a 
pintura de todos os redutores de 
velocidade situados na Colônia Padre 
Damião, Povoado São Domingos e 
Povoado Boa Vista, visando garantir 
maior segurança no trânsito dessas 
localidades, a pedido dos moradores.  
Requerimento 107/18
Solicitação: ao prefeito para realizar a 
instalação de dois postes no Povoado 
São Domingos, sendo um no final da 
Rua José Messias e outro no final da 
Rua Maria de Lourdes Marçal, em 
v i r t u d e  d a  e s c u r i d ã o  q u e  s e 
encontram os locais citados, a pedido 
dos moradores. O presente pedido 
reitera o Requerimento nº 077/18 de 
mesma autoria.

VEREADOR PASTOR DARCI 
PIRES

M o ç ã o  d e  A p l a u s o s  e 
Congratulações 020/18
À Igreja Assembleia de Deus, da 
Praça Getúlio Vargas, onde foi 
celebrado o jubileu de ouro do pastor 
Raimundo e da pastora Eunice.

VEREADORES EDEIR 
PACHECO E GILSON 

FAZOLLA
Indicação 209/18
Solicitação: ao prefeito para realizar 
uma operação tapa buracos na Rua 
Emídio Viana, Bairro São Domingos, 
a pedido dos moradores.
Indicação 210/18
Solicitação: ao prefeito para realizar 
estudos técnicos que visem à 
construção de um bueiro  nas 
proximidades do nº 133 da Rua 
Cecília Braga, Bairro Santo Antônio, 
a pedido dos moradores.
Indicação 211/18
Solicitação: ao prefeito para realizar a 
colocação de três contêineres de lixo 
ao longo da Rua Marieta Campos, no 
Bairro Santa Bernadete, a pedido dos 
moradores.
Indicação 212/18
Solicitação: ao prefeito para realizar 
reparo do bueiro situado na Rua 
Gualberto de Melo, no Bairro 
Industrial, a pedido dos moradores.
Indicação 213/18
Solicitação: ao prefeito para realizar 
patrolamento e cascalhamento da 
estrada situada entre a Comunidade 
Córrego dos Braguinhas e o antigo 
Curtume, a pedido dos moradores.
Requerimento 108/18
Solicitação: ao prefeito para realizar 
patrolamento e cascalhamento da 
Comunidade do Córrego Fundo, a 
pedido dos moradores. A presente 
solicitação reitera parcialmente a 
Indicação nº 050/17 de autoria da 
vereadora Jane Cristina Lacerda 
Pinto.
Requerimento 109/18
Solicitação: ao prefeito para realizar 
patrolamento e cascalhamento da 
estrada situada entre a Comunidade 
Córrego dos Braguinhas e o antigo 
Curtume, a pedido dos moradores.
Requerimento 110/18
Solicitação: ao prefeito para realizar 
patrolamento e cascalhamento da 

estrada que liga o APAE Rural até a 
Comunidade da Parada Moreira, a 
pedido dos moradores. A presente 
solicitação reitera o Requerimento nº 
144/18 de mesmas autorias.

Proposições de 11 de junho de 
2018

VEREADOR ANTERO GOMES
Indicação 218/18
Solicitação: ao prefeito para realizar a 
reabertura da estrada que interliga a 
Comunidade de Ubá Pequeno até a 
Comunidade de Santo Anastácio, pois 
o mato cobriu praticamente todo esse 
trecho.
Indicação 219/18
Solicitação: ao prefeito para realizar 
asfaltamento do final da Rua Álvaro 
Bigonha até o início da Rua Miriam 
Simões, no Bairro Antonina Coelho, a 
pedido dos moradores.
Requerimento 112/18
Solicitação: ao prefeito para realizar 
recapeamento asfáltico da Rua 
Galdino de Oliveira, Bairro São 
Domingos, a pedido dos moradores. A 
presente  sol ic i tação re i tera  a 
Indicação nº 150/18 de mesma 
autoria.

VEREADOR PASTOR DARCI 
PIRES

M o ç ã o  d e  A p l a u s o s  e 
Congratulações 021/18
Ao Sr. Afonso Magalhães Corbelli, 
p e l o  r e c e b i m e n t o  d o  t r o f é u 
“Empreendedor Cidadão 2018” 
concedido pela ACIUBÁ.

VEREADOR JOSÉ ROBERTO 
FILGUEIRAS

M o ç ã o  d e  A p l a u s o s  e 
Congratulações 022/18
Ao Sr. Paulo Pereira Gomes, por ter 
auxiliado nos trabalhos da Comissão 
de Agricultura, Comércio, Indústria e 
Meio Ambiente – CACIMA, durante 
a Semana do Meio Ambiente.

VEREADOR LUIS CARLOS 
RIBEIRO

Indicação 217/18
Solicitação: ao prefeito para realizar o 
tapamento de um buraco em frente ao 
nº 460 da Rua Frei Cornélio, Bairro 
Laurindo de Castro, a pedido dos 
moradores.
Requerimento 111/18
Solicitação: ao prefeito para realizar a 
reconstrução de parte da Av. Brasil, 
Bairro Olinda, pois desabou e está 
gerando riscos aos moradores e aos 
veículos que por ali trafegam. A 
presente  sol ic i tação re i tera  a 
Indicação nº 123/18, de autoria do 
edil infra-assinado em conjunto com 
o vereador José Roberto Filgueiras.
Representação 025/18
S o l i c i t a ç ã o :  à  G e r ê n c i a  d a 
ENERGISA para solicitar que seja 
feito um estudo de tensão do 
transformador de energia instalado na 
Comunidade do Córrego Pedra 
Branca, a fim de verificar se o mesmo 
é suficiente para o abastecimento da 
população local.

VEREADORES EDEIR 
PACHECO E GILSON 

FAZOLLA
Indicação 214/18
Solicitação: ao prefeito para realizar o 
reparo da tampa do bueiro localizado 
na Rua João Groppo, Bairro Inês 

Groppo, em frente à Oficina Santa 
Terezinha, a pedido dos moradores.
Indicação 215/18
Solicitação: ao prefeito para realizar a 
r e compos i ção  da s  ped ra s  do 
calçamento em frente ao nº 190 da Av. 
Viçosa, no Bairro Rosa de Toledo, a 
pedido dos moradores.
Indicação 216/18
Solicitação: ao prefeito para realizar a 
notificação de um proprietário de lote 
em frente ao nº 152 da Luiz Médice, 
no Bairro Peluso, para que promova 
sua capina e limpeza geral.
Indicação 220/18
Solicitação: ao prefeito para realizar 
calçamento da Rua José Homem da 
Costa, Bairro Palmeiras, a pedido dos 
moradores.
Indicação 221/18
Solicitação: ao prefeito para realizar 
calçamento ou asfaltamento da Rua 
Dr. Luís Carlos Rinco, Bairro Santa 
Edwiges, a pedido dos moradores.
Requerimento 113/18
Solicitação: ao prefeito para realizar 
asfaltamento da Rua Olavo Bilac, 
Bairro Noeme Batalha, a pedido dos 
moradores. A presente solicitação 
reitera a Indicação nº 392/17, de 
mesmas autorias.

Proposições de 18 de junho de 
2018

VEREADOR ALEXANDRE 
BARROS

Moção de  Congratulações  e 
Aplausos 023/18
Ao Sr. Kyko Garcia, pelo seu texto 
publicado na Revista Uai, no qual 
explana sobre comportamento 
virtual.
VEREADOR ANTERO GOMES

Indicação 226/18
Solicitação: ao prefeito para realizar 
uma operação tapa buracos no trecho 
final da Rua Gorasil de Castro 
Brandão, no Bairro Cibraci, a pedido 
dos moradores.  
Indicação 227/18
Solicitação: ao prefeito para realizar 
uma operação tapa buracos na Rua 
Cícero Silveira, no Bairro Cibraci, a 
pedido dos moradores.  
Indicação 230/18
Solicitação: ao prefeito para realizar a 
colocação de uma tampa no bueiro 
situado em frente à Indústria Pizomar 
– nº 194, na Rua Antônio Carlos 
Caiaffa, Bairro Primavera, a pedido 
dos moradores.  
Requerimento 115/18
Solicitação: ao prefeito para realizar 
uma operação tapa buracos em todos 
os logradouros públicos localizados 
no Bairro Primavera, a pedido dos 
moradores. A presente solicitação 
reitera parcialmente a Indicação nº 
103/18 de autoria dos vereadores 
Edeir Pacheco da Costa e Gilson 
Fazolla Filgueiras.
Requerimento 116/18
Solicitação: ao prefeito para realizar a 
instalação de rede de esgoto na Rua 
Veneza, Bairro Fazendinha II, 
interligando-a até a rede principal, a 
pedido dos moradores. O presente 
pedido reitera o Requerimento nº 
094/17 de mesma autoria.
Moção de  Congratulações  e 
Aplausos 024/18

À Sra.  Maria Eymard Pereira 
Bernardo,  Diretora da Escola 
Municipal Geralda Bernardo, pela 
organização da Festa Junina realizada 
no dia 10 de junho.

VEREADOR JOSÉ ROBERTO 
FILGUEIRAS

Indicação 229/18
Solicitação: ao prefeito para realizar 
poda das árvores localizadas em 
frente ao nº 223 da Rua Amadeu José 
Schiavon, no Bairro Schiavon, a 
pedido dos moradores.  
Requerimento 117/18
Solicitação: ao prefeito para solicitar-
lhe que seja remetida a informação a 
esta Casa se a Prefeitura Municipal 
possui o Plano de Gestão de Logística 
Sustentável (PLS), nos termos do 
Parágrafo Único do Art. 56 da Lei 
Orgânica Municipal.

VEREADORES EDEIR 
PACHECO E GILSON 

FAZOLLA
Indicação 222/18
Solicitação: ao prefeito para realizar o 
tampamento adequado da rede de 
esgoto localizada na Rua Henrique 
Russo, Centro, especificamente em 
frente ao nº 26, pois em razão de estar 
aberta, está provocando muito mau 
cheiro.
Indicação 223/18
Solicitação: ao prefeito para realizar a 
construção de dois bueiros nas 
proximidades do nº 56 da Rua Corina 
Campos Coelho, Bairro Santa 
Bernadete, a pedido dos moradores.  
Indicação 224/18
Solicitação: ao prefeito para realizar 
recapeamento asfáltico da Rua Carlos 
Teixeira de Siqueira, localizada no 
Bairro Schiavon, a pedido dos 
moradores.  
Indicação 225/18
Solicitação: ao prefeito para realizar a 
colocação de um contêiner de lixo na 
Rua Farmacêutico José Rodrigues de 
Andrade, Bairro São Sebastião, 
especificamente em frente à Gerência 
Regional de Saúde, a pedido dos 
moradores.  
Indicação 231/18
Solicitação: ao prefeito para realizar 
calçamento da Rua José Marcelo da 
Rocha, Bairro Palmeiras, a pedido 
dos moradores.  
Indicação 232/18
Solicitação: ao prefeito para realizar 
calçamento da Rua Sebast ião 
Bressan, Bairro São Francisco de 
Assis, a pedido dos moradores.  
Indicação 233/18
Solicitação: ao prefeito para realizar 
reforma da ponte de madeira situada 
na Comunidade da Parada Moreira 
(em direção à Fazenda do Sr. 
Tãozinho), a pedido dos moradores.
Indicação 234/18
Solicitação: ao prefeito para realizara 
elaboração de projetos e convênios 
para a captação de recursos que sejam 
direcionados prioritariamente para as 
cirurgias de alta complexidade nos 
hospitais do município de Ubá, pois a 
demanda permanece crescente, 
colocando a vida de muitas pessoas 
em risco.
Requerimento 119/18
Solicitação: ao prefeito a fim de 

solicitar-lhe que, por meio da 
Secretaria Municipal de Saúde e nos 
termos do Parágrafo Único do Art. 56 
da Lei Orgânica Municipal, que seja 
remetido, a esta Casa de Leis, o 
número de pacientes que aguardam 
por cirurgias de alta complexidade 
pelo Sistema Único de Saúde – SUS, 
no município de Ubá.
Requerimento 120/18
Solicitação: ao prefeito para realizar 
c a l ç a m e n t o  d e  u m  t r e c h o  d e 
aproximadamente 70 metros da Rua 
São Dionísio, Bairro Talma, a pedido 
dos moradores. A presente solicitação 
reitera a Indicação nº 348/17 de 
mesmas autorias.
Requerimento 121/18
Solicitação: ao prefeito para realizar a 
extensão do calçamento da Rua 
O s w a l d o  d o s  S a n t o s ,  B a i r r o 
Sobradinho,  em um trecho de 
aproximadamente 35 metros, bem 
como a instalação de dois bueiros, a 
pedido dos moradores. A presente 
solicitação reitera a Indicação nº 
423/17 de mesmas autorias.
Requerimento 122/18
Solicitação: ao prefeito para realizar a 
construção de um escadão na Rua São 
Dionísio, Bairro Talma, a pedido dos 
moradores. A presente solicitação 
reitera a Indicação nº 367/17 de 
mesmas autorias.
Requerimento 123/18
Solicitação: ao prefeito para realizar a 
recomposição de parte da Rua José 
Lourenço da Silva, Bairro Luz, em 
frente ao nº 142, devido a um 
desabamento que está trazendo riscos 
aos veículos, aos pedestres e à 
residência adjacente. A presente 
solicitação reitera a Indicação nº 
281/17 de mesmas autorias.
Requerimento 124/18
Solicitação: ao prefeito para realizar o 
calçamento da Rua Sebastião Teixeira 
de Carvalho, no Bairro Sol Nascente, a 
pedido dos moradores. A presente 
solicitação reitera a Indicação nº 
608/17 de mesmas autorias.      
Proposições de 25 de junho de 2018                   

VEREADOR ALEXANDRE 
BARROS

Moção  de  Congratu lações  e 
Aplausos 025/18
Ao Sr. Luis Carlos Pereira, jornalista 
da Líder FM, por sua brilhante 
trajetória profissional.
VEREADOR ANTERO GOMES

Indicação 240/18
Solicitação: ao prefeito para realizar 
es tudos  técnicos  que visem à 
c o n s t r u ç ã o  d e  u m a  q u a d r a 
poliesportiva no Bairro Agroceres, a 
pedido dos moradores.
Indicação 241/18
Solicitação: ao prefeito para realizar 
asfaltamento do trecho compreendido 
entre a Rua Major Tito César e a Rua 
Adão Quintão, no Bairro Agroceres, a 
pedido dos moradores.
Requerimento 127/18
Solicitação: ao prefeito para realizar 
calçamento da Rua Afonso Pereira 
Santiago, no Bairro da Luz, a pedido 
dos moradores. A presente solicitação 
reitera o Requerimento nº 279/17 de 
mesma autoria.

VEREADOR PASTOR DARCI 

PIRES
Requerimento 125
Solicitação: à Presidência do Supremo 
Tribunal Federal e do Congresso 
Nacional o envio de manifesto de 
r e p ú d i o  p e l a  d i s c u s s ã o  d a 
descriminalização do aborto
VEREADOR JORGE GERVASIO
Moção  de  Congratu lações  e 
Aplausos 026/18
Ao Sr. Nilson Morais, pela brilhante 
exposição do Museu Itinerante do 
Futebol em Ubá.

VEREADOR JOSÉ ROBERTO 
FILGUEIRAS

Indicação 235/18
Solicitação: ao prefeito para realizar a 
cons t rução  de  um redu to r  de 
velocidade em frente ao nº 150 da Rua 
José Emígdio Teixeira, Bairro Santa 
Edwiges II, a pedido dos moradores.
Indicação 236/18
Solicitação: ao prefeito para realizar a 
cons t rução  de  um redu to r  de 
velocidade em frente ao nº 170 da Rua 
Anatália Ângela Varela, Bairro Santa 
Edwiges II, a pedido dos moradores.
Requerimento 125/18
Solicitação: ao prefeito para solicitar-
lhe que sejam remetidas as seguintes 
informações a esta Casa de Leis, nos 
termos do Parágrafo Único do Art. 56 
da Lei Orgânica de Ubá e do Art. 12 da 
Lei 4.531/2018 (Lei que concede 
subvenções no ano 2018):
A listagem com o nome de todas as 
entidades que receberam subvenções 
pela Prefeitura neste ano de 2018;
Cópias das prestações de contas de 
todas as entidades subvencionadas;
O  m o n t a n t e  d e  v a l o r e s 
subvencionados pela Prefeitura a cada 
entidade, descritos de maneira 
individualizada.
Representação 027/18
Solicitação: ao Exmo. Sr. Senador 
Antônio Augusto Junho Anastasia 
para solicitar-lhe apoio junto ao 
Primeiro-Secretário do Senado 
F e d e r a l  e  D i r e t o r  G e r a l  d o 
ILB/ In t e r l eg i s ,  Senado r  Jo sé 
Pimentel, autorização para realização 
de oficina de revisão dos marcos 
jurídicos municipais nesta Câmara 
M u n i c i p a l ,  q u e  c o n t a r á  c o m 
pa r t i c ipação  de  ve readores  e 
s e r v i d o r e s  d e  p a r l a m e n t o s 
circunvizinhos.
Representação 029/18
Solicitação: ao Diretor da Viação 
Ubá/MG, Sr. Ricardo Santana, para 
solicitar-lhe que sejam remetidas as 
seguintes informações a esta Casa:
Quantos ônibus possuem elevador 
para atender idosos e pessoas com 
deficiências físicas?
Em quais  l inhas  esses  ônibus 
atendem?
Quais são os últimos investimentos na 
aquisição de ônibus para transporte 
coletivo?

VEREADOR LUIS CARLOS 
RIBEIRO

Indicação 242/18
Solicitação: ao prefeito para realizar 
reparo no asfalto em frente ao nº 170 
da Rua Rio Grande do Sul, Bairro 
Industrial, a pedido dos moradores.

VEREADORES ALEXANDRE 
MENDES E JOSÉ ROBERTO 

FILGUEIRAS
Representação 028/18
Sol ic i tação:  ao  Pres idente  da 
Associação Comercial e Industrial de 
Ubá - ACIUBÁ, Sr. Miguel Arcanjo de 
Paula Batista, para convidar-lhe a 
participar de uma Reunião Ordinária 
nesta Casa, previamente agendada 
junto à Diretoria, para discorrer sobre 
o Projeto Olho Vivo e outros assuntos 
correlatos de grande interesse para a 
população ubaense.

VEREADORES EDEIR 
PACHECO E GILSON FAZOLLA
Indicação 237/18
Solicitação: ao prefeito para realizar a 
reforma da Praça Lilica Barbosa, 
localizada no Bairro Bom Pastor, a 
pedido de munícipes.
Indicação 238/18
Solicitação: ao prefeito para realizar a 
reforma da Praça da Independência e 
de todo o seu entorno, no Centro, a 
pedido de munícipes.
Indicação 239/18
Solicitação: ao prefeito para realizar 
estudos técnicos que possibilitem a 
arborização, a instalação de bancos e a 
limpeza da praça situada no encontro 
entre as ruas Antônio Talma e 
Comendador Antônio Gomes, no 
Bairro Talma, a pedido de munícipes.
Requerimento 126/18
Solicitação: ao prefeito para realizar 
estudos técnicos que possibilitem a 
construção da sede própria do Posto de 
Saúde do Bairro Palmeiras, devido ao 
constante crescimento do Bairro 
Palmeiras e de outros dessa região, a 
pedido dos moradores. A presente 
solicitação reitera o Requerimento nº 
276/17 de mesmas autorias.
Representação 026/18
Solicitação: ao Coordenador Regional 
do DEER/MG - 5ª RRG – Ubá/Mata, 
Sr. José Eduardo Duarte, para indicar-
lhe,  a pedido de munícipes,  a 
construção de redutores de velocidade 
nas proximidades do Campo do Santo 
Antônio, na Rodovia Ubá/Guidoval, 
em razão do grande número de 
acidentes ocorridos no local.
Proposições de 04 de julho de 2018

VEREADOR ALEXANDRE 
BARROS

Requerimento 134/18
Solicitação: ao prefeito para realizar 
uma operação tapa buracos em toda a 
extensão da Rua Alberto Rodrigues 
Baião, localizada no Bairro São João, 
a pedido dos moradores. A presente 
solicitação reitera parcialmente o 
Requerimento nº 043/18 de autoria do 
edil Antero Gomes de Aguiar.
VEREADOR ANTERO GOMES

Indicação 246/18
Solicitação: ao prefeito para realizar 
es tudos  técnicos  que visem à 
construção de uma passarela aérea 
para pedestres entre a Praça Newton 
Carneiro e a Rua Frei Cornélio, no 
Bairro Laurindo de Castro, no trecho 
próximo ao Posto de Combustíveis 
Sales, em razão do grande número de 
acidentes, a pedido de munícipes.
Indicação 247/18
Solicitação: ao prefeito para realizar a 
construção de redutores de velocidade 
em frente aos números 89, 119 e 189 
da Rua José Médice, no Bairro Luz, a 

pedido dos moradores.
Requerimento 132/18
Solicitação: ao prefeito para realizar o 
calçamento do final da Av. Brasil, 
Bairro Olinda, em um trecho de 
aproximadamente 100 metros, a 
pedido dos moradores. A presente 
solicitação reitera a Indicação nº 
259/17 de mesma autoria.
Moção  de  Congratu lações  e 
Aplausos 027/18
Aos motoristas da Viação Ubá, por 
seus relevantes serviços prestados à 
comunidade ubaense.

VEREADOR JOSÉ ROBERTO 
FILGUEIRAS

Requerimento 130/18
Solicitação: ao prefeito para solicitar-
lhe que sejam remetidas as seguintes 
informações a esta Casa de Leis, em 
conformidade com o Parágrafo Único 
do Art. 56 da Lei Orgânica Municipal:
Quais são os Conselhos Municipais 
ativos no momento?
Quem são  os  pres identes  dos 
Conselhos Municipais?
Quais são os dias e horários das 
reuniões de cada Conselho?

VEREADOR LUIS CARLOS 
RIBEIRO

Indicação 244/18
Solicitação: ao prefeito para realizar 
reparo nas canaletas de esgoto de 
todos os logradouros do Bairro Rosa 
de Toledo, a pedido dos moradores.
Indicação 245/18
Solicitação: ao prefeito para realizar 
uma operação tapa buracos em todos 
os logradouros públicos do Bairro 
Vale do Ipê, a pedido dos moradores.
Requerimento 129/18
Solicitação: ao prefeito para realizar 
uma operação tapa buracos em toda a 
extensão da Rua Olímpio Ribeiro, 
localizada no Bairro Primavera, a 
pedido dos moradores. A presente 
solicitação reitera parcialmente a 
Indicação nº 103/18 de autoria dos 
edis Edeir Pacheco da Costa e Gilson 
Fazolla Filgueiras.
Requerimento 131/18
Solicitação: ao prefeito para realizar 
uma operação tapa buracos em todos 
os logradouros públicos do Bairro 
Rosa de Toledo, a pedido dos 
moradores. A presente solicitação 
reitera parcialmente a Indicação nº 
366/17 de autoria dos edis José 
Roberto Filgueiras e Gilson Fazolla 
Filgueiras.

VEREADORES EDEIR 
PACHECO E GILSON FAZOLLA
Indicação 248/18
Solicitação: ao prefeito para realizar a 
instalação de uma grade no bueiro 
localizado em frente ao nº 125 da Rua 
Curitiba, no Bairro Bom Pastor, a 
pedido dos moradores.
Indicação 249/18
Solicitação: ao prefeito para realizar a 
recomposição do calçamento em 
frente ao nº 163 da Rua Alameda das 
Hortências, no Bairro Cidade Jardim, 
a pedido dos moradores.
Indicação 250/18
Solicitação: ao prefeito para realizar 
recapeamento asfáltico em toda a 
extensão da Av. Jesus Brandão, no 
Bairro San Rafael, a pedido dos 
moradores.   


