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SETEMBRO de 2018 SETEMBRO de 2018

Inclusão Digital: CMU conclui mais uma etapa de oficinasCâmara sedia entrega de 
comendas da OAB/Ubá 

EVENTOS NA CMU

A presidente da Câmara Muni-
cipal de Ubá (CMU), vereadora 
Rosângela Maria Alfenas de Andrade, 
acompanhada da Diretora da Casa, 
Maria Cláudia Mello, recebeu em 20 
de setembro equipe do Tribunal de 
Contas do Estado, da Superintendên-
cia Regional de Ensino (SRE) de Ubá 
e da Secretaria Municipal de Educa-
ção (SME). 

Em pauta, o planejamento do 
“Encontro Técnico TCE/MG e os 
Municípios”, promovido pela Escola 
de Contas do Tribunal e que trará 
como tema: Educação, Transparência 
e Sustentabilidade da Receita Pública. 
O evento, que tem como principal 
meta a capacitação continuada dos 
agentes públicos municipais e estadu-
ais, será realizado nos dias 22 e 23 de 
novembro de 2018, no auditório da 

Faculdade Governa-
dor Ozanam Coelho 
(FAGOC), em Ubá, 
com o apoio da CMU, 
Prefeitura e SRE.

À  r e u n i ã o 
estavam presentes 
Mírian Beatriz Diniz e 
Maria Regina Pena 
Dolabela, respectiva-
mente oficial de Con-
trole Externo e analista de Controle 
Externo do TCE/MG; o diretor da 
SRE/Ubá, Samuel Gazolla Lima, e o 
assessor de Gabinete, Elder Stroppa; a 
Secretária Municipal de Educação, 
Maria Elizabeth Barros, e a gerente 
Financeira Wany Gouveia Teixeira.

A capacitação é destinada a 
prefeitos e secretários municipais; 
presidentes de Câmara Municipal e 
vereadores; servidores das áreas de 
educação, licitações e contratos; con-
tadores; controladores internos; pro-
curadores; e chefes de Gabinete.

Nos dois dias de encontro 
serão realizadas palestras sobre os 
projetos: Na Ponta do Lápis, Controle 
da Oferta da Educação Infantil, Edu-
cação Empreendedora, Gestão Finan-

ceira das Caixas Escolares, Transpa-
rência na Gestão, entre outros.

Segundo o TCE/MG, cerca de 
3.500 pessoas foram capacitadas em 
2017, nas sete cidades mineiras esco-
lhidas para sediar o evento. Este ano, a 
temática da gestão das políticas públi-
cas de educação continuará sendo 
tratada, assim como a transparência e a 
eficiência na arrecadação das fontes 
de receitas municipais.  

Os encontros técnicos de 
2018 já ocorreram nas cidades-sedes 
de Belo Horizonte e Pouso Alegre 
(abril), Caratinga e Teófilo Otoni (ma-
io) e Pirapora (junho). Os próximos 
serão promovidos nas cidades de 
Patos de Minas (08 e 09 de novembro) 
e Ubá (22 e 23 de novembro).

ESCOLA DO LEGISLATIVO

 Dezenas de cidadãos de nossa 
comunidade concluíram, em 28 de 
setembro, as oficinas de informática 
promovidas pela Escola do Legislativo 
(EL) da Câmara Municipal de Ubá 
(CMU), em parceria com o Instituto 
Federal (IF) do Sudeste de Minas Gera-
is – campus avançado Ubá: criação de 
e-mail, Libreoffice Writer e Excel 
básico. 

 As atividades realizadas na 
Sala de Inclusão Digital Missionária 
Wanda Smatavicius da Silva tiveram 
início em 20 de agosto e atenderam 
estudantes, integrantes do projeto 
Câmara da Melhor Idade, do Centro de 
Atenção Psicossocial Guido Sollero e 
do Centro de Referência em Assistên-
cia Social (CRAS) do Bairro São 
Domingos. A oficina de criação de e-
mail ficou a cargo da estudante do IF, 
Daniele Pereira de Paula. O assessor da 
EL, Luiz Alberto Vargas Santana, 
ministrou as oficinas de Libreoffice 
Writer e Excel Básico. 

 “Os participantes aprenderam 
além de conceitos, história, caracterís-
ticas, tipos e criação de e-mails, os 
cuidados que devem ter com a conta e 
com as mensagens recebidas e envia-

das,” explicou o servidor Luiz Alberto. 

 Na oficina de Libreoffice 
Writer foram repassados conteúdos de 
interface, ícones e suas funções, etc. 
Nas aulas de Excel foram apresentadas 
uma introdução editor de planilhas: 
barra de ferramentas, fórmulas e fun-
ções básicas de cálculo, construção e 
edição de planilhas, tabelas e gráficos. 

 “As oficinas foram oferecidas 
gratuitamente aos participantes e o 
objetivo principal é promover a inclu-
são social de populações excluídas 
digitalmente, utilizando as tecnologias 
da informação como instrumento de 
construção e exercício da cidadania. A 
Escola do Legislativo acredita na utili-
zação das ferramentas tecnológicas 
como instrumento de construção, 
como forma de integração entre educa-
ção, tecnologia e cidadania visando à 
transformação social”, declarou Luiz 
Alberto.

 Vereadores e servidores da 
Câmara Municipal de Ubá (CMU) 
participaram da oficina gratuita de 
Photoshop, promovida pela Escola do 
Legislativo. A capacitação foi minis-
trada por Fabiano de Paula Soldati, na 
sala de inclusão digital da CMU, nos 
dias 12, 18 e 26 de setembro, e 3 de 
outubro. O objetivo do Curso de Pho-
toshop foi ensinar todos os princípios 
básicos de fotografia digital, retoque, 
tratamento e impressão de imagens, 
efeitos, filtros e configuração e utiliza-
ção das ferramentas do Photoshop.

 Segundo a diretora da Câmara 
Municipal de Ubá, Maria Cláudia 
Mello, o photoshop é uma ferramenta 
muito útil para profissionais da comu-
nicação e demais áreas. “No âmbito da 
Câmara Municipal torna-se funda-
mental principalmente para aprimorar 
os trabalhos de divulgação das ativida-
des institucionais”, ressaltou.

 De acordo com o vereador 
José Roberto Reis Filgueiras a oficina 
foi uma oportunidade grande de 
aprendizado. “Esse foi meu primeiro 
contato com as ferramentas do photos-
hop, achei fácil o manuseio e pretendo 
utilizar o que aprendi no dia-a-dia em 
minhas postagens nas redes sociais, 
além de ensinar meus filhos o que eu 
aprendi”, pontuou.

 Conforme o representante 
comercial e participante da oficina, 
Otton Abreu Schiavon, o que lhe 
impressionou foi a quantidade de 
recursos que o programa possui.  “Fiz 
o curso pra entender melhor os 'misté-
rios e milagres' do Photoshop, me 
surpreendi com a excelente ferramen-

ta de trabalho, e com um pouco de 
prática conseguimos 'cirurgias digita-
is' incríveis! Já dominava outros pro-
gramas de desenho em 2D e fiquei 
impressionado com a infinidade de 
recursos deste software. Um curso 
como esse contribui para iniciar uma 
carreira bem lucrativa. Parabéns à 
Câmara Municipal de Ubá por investir 
na capacitação da população”, desta-
cou Otton.

 Formada em Publicidade e 
Propaganda, Lia Pinto de Abreu tam-
bém participou da oficina e parabeni-
zou a CMU pela iniciativa. “Eu traba-
lho com marketing e o curso de Pho-
toshop foi ótimo. Na faculdade eu já 
tinha aprendido algumas práticas, mas 
só agora pude ter uma noção de como 
editar uma foto, fazer um layout, um 
cartão de visita, entre outros. Agrade-
ço a oportunidade”, concluiu. 

O professor

 Fabiano de Paula Soldati é 
graduado em Computação pela Uni-
versidade Presidente Antônio Carlos 
(2006). Possui mestrado em Pesquisa 
Operacional e Inteligência Computa-
cional (Universidade Cândido Men-
des). Atualmente é professor de nível 
superior e técnico do Instituto Doctum 
de Educação e Tecnologia.

 Cerca de 50 pessoas, entre médi-
cos-veterinários, auxiliares e estudantes 
de Medicina Veterinária, participaram, 
nos dias 29 e 30 de setembro, do curso 
gratuito de anestesia inalatória em ani-
mais, promovido pela Comissão de Pro-
teção Animal (CPA) da Câmara Munici-
pal de Ubá (CMU).  
 A palestra foi direcionada a 
métodos de controle populacional e epi-
demias, conscientização e procedimen-
tos sanitários médicos-veterinários, 
incluindo a utilização de equipamentos 
exigidos pelo Conselho Regional de 
Medicina Veterinária (CRMV), para 

execução de mutirões 
para controle popula-
cional de animais em 
Ubá e região.
 “A Comissão de Prote-
ção Animal, entende-
dora da importância do 
controle populacional 
de animais pretende, 
com este curso, treinar 
os veterinários, evitan-
do a disseminação de 
zoonoses transmitidas 
por animais. Além de 

informar que esta é uma questão de saúde 
pública, não se restringindo somente a 
questões de animais de situação de rua”, 
justificou a vereadora e presidente da 
CPA, Jane Cristina Lacerda Pinto. 
 Ministradas por Paulo Gabriel 
Gonzalez, especialista em Anestesiolo-
gia e Clínica Médica e Cirúrgica de 
Pequenos Animais do Instituto de Medi-
cina Animal (IMAN) de Campinas/SP, as 
aulas teóricas foram realizadas no plená-
rio do Legislativo, no dia 29, e as aulas 
práticas, na unidade do Castramóvel, no 
dia 30.
 Os participantes foram dividi-

dos em grupos de médicos-veterinários e 
auxiliares, e estudantes de Veterinária, 
sendo as atividades distribuídas de acor-
do com cada categoria. Foram repassa-
dos os conteúdos sobre preparo do paci-
ente (incluindo preenchimento de fichas, 
contenção, tricotomia e identificação); 
farmacologia das medicações pré e pós-
anestésicas; anestesia geral inalatória; 
ventilação mecânica; anestesia regional 
aplicada em cesarianas; anestesia parcial 
intravenosa (Piva); anestesia total intra-
venosa; retorno e controle da dor; aneste-
sia do paciente crítico e manobras de 
ressuscitação cardiopulmonar (RCP); e 
aula prática de ovariosalpingohisterecto-
mia (castração) em cadelas e gatas.

 Conforme a médica-veterinária 
da cidade de Leopoldina, Aline Pandeló 
Gomes, “foi muito gratificante participar 

do curso. O professor foi sucinto e escla-
recedor, e conseguindo nos atualizar 
sobre a medicação e anestesia. O fato de 
ser gratuito é que nos impressionou, pois 
sabemos que é muito caro um curso parti-
cular deste gabarito. Agradeço à verea-
dora Jane Lacerda e à Comissão de Prote-
ção Animal pela oportunidade”, ressal-
tou Aline.
 A auxiliar de veterinária Julma-
ra Cristina Médice Americano agradeceu 
a oportunidade de aprendizado e desta-
cou que a parte teórica foi extremamente 
didática e atual: “Apesar de hoje não ser 
minha função direta, aprendi muita coisa 
e consegui entender um pouco mais 
sobre os procedimentos da anestesia 
inalatória. No futuro sei que vou utilizar, 
pois pretendo fazer o curso superior de 
veterinária”, concluiu Julmara.

O palestrante
 Paulo Gabriel Gonzalez é espe-
cializado em anestesiologia e clínica 
médica e cirúrgica de pequenos animais. 
Possui mestrado pela Faculdade de Ciên-
cias Médicas na Unicamp e docência e 
coordenação de cursos no Instituto de 
Medicina Animal, em Campinas.

 Comissão de Proteção Animal da CMU promove 
curso gratuito de anestesia inalatória em animais 

Informática básicaPhotoshop

COMISSÕES

A presidente da Câmara Muni-
cipal de Ubá, vereadora Rosângela 
Maria Alfenas de Andrade, participou, 
em 25 de setembro, no plenário do 
Legislativo, da cerimônia de outorga 
da “Comenda Procurador de Justiça 
José Campomizzi Filho”, edições 
2017 e 2018, realizada pela Ordem 
dos Advogados do Brasil – Seção 
Minas Gerais – e 30ª Subseção de Ubá 
da OAB/MG.

Diversas autoridades recebe-
ram a comenda que é uma homenagem 
às pessoas que tenham contribuído 
p a r a  o  a p e r f e i ç o a m e n t o  e
melhoramento da Comarca de Ubá.

Os agraciados de 2017 foram: 
André Luís da Silva Gomes (Conselho 
Municipal do Idoso de Ubá); Ariane 
Carlos da Conceição (Comissão da 
Sede Própria da OAB-Ubá); Maria 
José Rolim Luiz (servidora da Vara do 
Trabalho de Ubá TRT3); Mariana 
Cereza da Silveira (Comissão da Pes-
soa com Deficiência da OAB de Ubá); 
capitão BM Patrick Tavares Gomes 
(comandante da 2ª Companhia de 

Bombeiros Militar de Ubá); Subte-
nente PM Pompéia Francisca Lopes 
Gomes (assessora de Comunicação 
Organizacional do 21º Batalhão de 
Polícia Militar/MG) e Thiago Brega 
de Assis (juiz de Direito da Comarca 
de Ubá).

De 2018 os homenageados 
foram: Daiana Maria José Luz (Co-
missão OAB Jovem de Ubá); Edson 
Teixeira Filho (prefeito de Ubá); Mis-
sael Pinto Zampier (supervisor do 
CEJUS da Comarca de Ubá); Ronaldo 
Armound (diretor tesoureiro da 
CAAMG Vanguarda); Thaís Lamin 
Leal Thomaz (promotora de Justiça da 
Comarca de Ubá); Vanja Honorina 
Aguiar Albino (presidente da 91ª Sub-

seção de Viçosa da OAB/MG); e Viní-
cius Samôr de Lacerda (vice-prefeito 
de Ubá).

 Além deles, foram também 

homenageados os seguintes ex-

presidentes da 30ª Subseção de Ubá da 

OAB/MG: Ângela Maria Marques 

Magalhães (Gestão 1995/2000); Dau-

deth Rodrigues (Gestão 1987/1991); 

J o s é  Te i x e i r a  P i r e s  ( G e s t õ e s 

1985/1987 - 1991/1993 - 2001/2003); 

Maria Cláudia Carneiro P. Gonçalves 

Santos (Gestão 2007/2009); Marcos 

de Araújo Barros (Gestão 1992/1995) 

e Sandra Maria Jacob de Castro (Ges-

tão 2004/2006).

Ubá receberá encontro técnico do Tribunal de Contas
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 O diretor da Escola do 
Legislativo (EL) e vice-presidente 
da Câmara Municipal de Ubá 
(CMU), vereador Edeir Pacheco 
da Costa, acompanhado da diretora 
da CMU, Maria Cláudia Mello, e 
do assessor da EL, Luiz Alberto 
Vargas, reuniram-se em 6 de 
setembro para realizar um balanço 
da primeira etapa do Pré-Enem 
Social. 
 O encontro foi no Campus 
Avançado de Ubá do Instituto 
Federal-Sudeste (IF), com a 
diretora de Extensão do Campus 
Rio Pomba, professora Elizete 
Reis, e os professores Eduardo 
Pereira da Rocha e Gilson Soares 
Toledo, respectivamente diretor e 
coordenador de extensão da 
unidade Ubá do instituto.
 A avaliação do curso 
prepara tór io  para  o  Exame 
Nacional do Ensino Médio, 
iniciado em 4 de agosto e realizado 
semanalmente no plenário da 
Câmara, foi bastante positiva: "As 
aulas estão com um ótimo nível de 

frequência - cerca de 180 pessoas 
por aula - com alunos participati-
vos e interessados. Os professores 
demonstram alto grau de conheci-
mento das matérias, didática, 
interação com o público e grande 
motivação para participar deste 
projeto de forma voluntária. E o 
material que está sendo distribuído 
aos estudantes tem ajudado muito 
na condução das aulas e no enten-
dimento dos conteúdos", comemo-
rou Luiz Alberto, assessor da EL.
 Também ficou acertada a 
realização de um simulado nos 
moldes do Enem: "Esta atividade 
vai ser importante para os alunos 
terem oportunidade de treinar um 
modelo de prova semelhante ao 
exame que prestarão", explicou o 
professor Gilson Toledo. 
 Outros assuntos foram 
tratados, como os cursos de 
inclusão digital ministrados pela 
equipe do IF Ubá e mais uma 
parceria para um projeto de 
desenvolvimento do empreende-
dorismo.

IF-Campus Rio Pomba
 Com uma história de mais 
de 50 anos de atuação na área de 
educação profissional, o Instituto 
Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia do Sudeste de Minas 
Gerais é uma instituição pública 
presente em cinco regiões mineiras 
com dezenas de cursos disponíveis 
em nove diferentes unidades 
espalhadas pela Zona da Mata 
Mineira e Campos das Vertentes. 
No Campus Rio Pomba (há apenas 
35 km de Ubá) são oferecidos 

cursos Técnicos (Agropecuária, 
Alimentos, Florestas, Informática, 
Meio Ambiente, Administração, 
M a n u t e n ç ã o  e  S u p o r t e  e m 
In formát ica ,  Segurança  do 
Trabalho, Serviços Jurídicos, 
Vendas e Zootecnia), de graduação 
(Administração Agroecologia, 
Ciência da Computação, Ciência e 
Te c n o l o g i a  d e  A l i m e n t o s , 
Zootecnia, Ciência e Tecnologia 
de Laticínios, Educação Física e 
Matemática), e de pós-graduação 
(diversas áreas). 

Pré-Enem Social: Escola do Legislativo e 
IF-Sudeste/MG fazem balanço da primeira etapa do curso 

REUNIÕES ORDINÁRIAS

Confira as principais discussões e votações 
dos vereadores no mês de setembro 

 Os vereadores discutiram e 
mantiveram os vetos parciais apos-
tos pelo prefeito de Ubá ao Projeto de 
Lei (PL) nº 30/17, que versa sobre a 
obrigatoriedade dos hotéis, motéis, 
casas noturnas e similares a anexar 
aviso em local visível sobre os cri-
mes praticados contra crianças e 
adolescentes e sua pena, e ao PL nº 
20/18, que autoriza o Município de 
Ubá a adquirir, por doação, imóvel 
destinado à construção de poço arte-

siano no lugar denominado Córrego 
Alegre.
 No caso do Projeto de Lei nº 
30/17, o chefe do Executivo, Edson 
Teixeira Filho, vetou o artigo 3º da 
matéria, que estabelece multa de 10 
salários mínimos pelo descumpri-
mento da norma exibição de placa, 
justificando ser o referido dispositi-
vo inconstitucional, com fundamen-
to no artigo 7°, inciso IV, da Consti-
tuição Federal, que veda a vincula-

ção do salário mínimo como indexa-
dor, para qualquer fim, inclusive 
multas. Ele destacou que “submeter 
criança e adolescente à prostituição 
ou à exploração é crime, sujeito a 
pena de reclusão de até 10 anos”.
 Já em relação ao Projeto de 
Lei nº 20/18, o prefeito apôs veto 
parcial ao artigo 2º, que teve seu 
texto original modificado por emen-
da parlamentar, acrescentando nor-
mas para as atividades de extração de 

águas. Edson Teixeira Filho explicou 
que a nova redação estaria se referin-
do a momento posterior ao contem-
plado pelo projeto, pois a matéria se 
resume à aquisição, por doação, de 
um imóvel destinado à captação de 
água para abastecimento da cidade. 
O prefeito alegou entender ser o 
mesmo ocioso, considerando a fina-
lidade, que, conforme consta na jus-
tificativa de veto, é também o espíri-
to da norma se promulgar.

 A doação de imóvel à Com-
panhia de Desenvolvimento Econô-
mico de Minas Gerais (Codemig), 
para construção de um cineteatro na 
cidade de Ubá e a Política Municipal 
de Segurança Alimentar e Nutricio-
nal Sustentável foram dois importan-
tes projetos aprovados pelos verea-
dores da Câmara Municipal de Ubá 
no mês de setembro. 
 Além destes, outros 17 pro-
jetos foram apreciados e aprovados 
pelos parlamentares ubaenses: inclu-
são do dia de Corpus Christi no rol de 
feriados municipais; a criação e orga-
nização do Conselho Municipal de 
Segurança Pública – COMSEP e do 
Fundo Municipal de Segurança 
Pública – FUMSEP de Ubá/MG; o 
reconhecimento, instalação e funcio-

namento de circos itinerantes na cida-
de; concessão de subvenção social  
no valor de R$ 5 mil à Associação 
Maranathá de assistência à pessoas 
em tratamento de dependência quí-
mica.
 Também tramitaram na Casa 
e foram aprovados três projetos de 
Lei que versam sobre denominação 
de ruas: PL nº 58/18 – Rua Tropical; 
PL nº 59/18 – Rua Cristalina; e PL nº 
66/18, que versa sobre a denomina-
ção de logradouros públicos do Lote-
amento Condomínio São Geraldo, 
desta cidade de Ubá/MG.
 Durante a tramitação do 
Projeto de Lei nº 48/18, que versa 
sobre a Política Municipal de Segu-
rança Alimentar e Nutricional Sus-
tentável, os vereadores receberam 

em plenário a supervisora da Seção 
de Segurança Alimentar e Nutricio-
nal - Banco de Alimentos de Ubá, 
Gisely Peron Gasparoni. Ela partici-
pou da reunião ordinária do dia 3 de 

setembro, atendendo convite do vere-
ador José Roberto Reis Filgueiras, 
para explicar sobre o funcionamento 
do setor e da relação deste com o PL 
nº 48/18.

- Projeto de Lei (PL) nº 52/18:  crédi-
to adicional especial no valor de R$ 
150 mil, junto ao Orçamento Muni-
cipal de 2018, com recurso proveni-
ente do Ministério da Saúde, destina-
do ao Incremento Temporário do 
Piso da Atenção Básica, no âmbito 
da Secretaria Municipal de Saú-
de/Fundo Municipal de Saúde; 
- PL nº 53/18: crédito adicional espe-
cial no valor de R$ 149.970,00, junto 
ao Orçamento Municipal de 2018, no 
âmbito do Fundo Municipal de Saú-
de, para acolher recurso proveniente 
do Ministério da Saúde, destinado a 
Estruturação da Rede de Serviços de 

Atenção Básica de Saúde; 
- PL nº 56/18: crédito adicional espe-
cial ao Orçamento Municipal de 
2018, no limite de R$ 100 mil, no 
âmbito do Fundo Municipal de 
Assistência Social, para acolher 
repasse do Orçamento Geral da 
União, oriundo de emenda parla-
mentar, destinado à Sociedade Bene-
ficente Anália Franco;
- PL nº 57/18: crédito adicional 
suplementar ao Orçamento Munici-
pal de 2018, no limite de R$ 100 mil, 
no âmbito do Fundo Municipal de 
Assistência Social, para acolher 
repasse do Orçamento Geral da 

União, oriundo de emenda parla-
mentar, destinado à Associação de 
Pais e Amigos dos Excepcionais;
- PL nº 54/18: crédito adicional espe-
cial no limite de R$ 383 mil ao Orça-
mento Municipal de 2018, no âmbito 
do Fundo Municipal de Saúde; 
- PL nº 68: autoriza o Poder Executi-
vo a suplementar, em R$10.750,00, 
subvenção destinada ao Sindicato 
dos Produtores Rurais do Município 
de Ubá, com recursos do Fundo 
Municipal de Saúde;
- PL nº 69/18: abertura de crédito 
especial no valor de R$ 90 mil junto 

ao Orçamento Municipal de 2018, 
para realização de despesas de custe-
io no âmbito da Secretaria Municipal 
de Saúde/Fundo Municipal de Saú-
de; e
- Projeto de Lei nº 70/18: crédito 
adicional especial no valor de R$ 86 
mil junto ao Orçamento Municipal 
de 2018, com recurso proveniente do 
Ministério da Saúde, destinado a 
Estruturação e Qualificação de Uni-
dades de Atenção Especializada em 
Saúde, no âmbito da Secretaria Muni-
cipal de Saúde/Fundo Municipal de 
Saúde.

Matérias aprovadas autorizando a abertura de créditos adicionais especiais e suplementares:

Vetos analisados e mantidos

ESCOLA DO LEGISLATIVO

 A Escola do Legislativo da 
Câmara Municipal de Ubá (CMU) 
realizou entre os dias 17 e 21 de 
setembro mais um curso para 
servidores. Desta vez o tema foi 
“Lei Orgânica e Regimento 
Interno”. 
 As aulas foram ministradas 
pelo Dr. Daniel Pires Alexandrino 
Barreto (do Instituto Político), 
mestre em Direito Público. Este é o 
sexto da sequência de cursos 
recentemente promovidos pela 
CMU, tendo como objetivo 
instruir e qualificar servidores 
públicos e vereadores de Ubá e de 
cidades vizinhas. 
 O assessor da Escola do 

Legislativo, Luiz Alberto Vargas, 
avaliou o treinamento de forma 
bastante positiva. “Foi uma 
oportunidade valiosa com conteú-
do e prática que visam o aperfeiço-
amento do trabalho dos servido-
res”, destacou.
 Segundo a servidora da 
Secretaria Municipal de Cultura, 
Andrea Costa Mendes, o curso foi 
de extrema relevância:  “As 
questões apresentadas no curso 
nos fazem pensar em como pode-
mos e devemos aprimorar as ideias 
e valores referentes a nossa 
Constituição Municipal, que é a 
Lei Orgânica do Município”, 
concluiu. 

O que é a Lei Orgânica?
 Trata-se de um conjunto de 
normas que estabelece as regras 
básicas de funcionamento da 
administração e dos poderes 
municipais constituídos. A Lei 
Orgânica determina as atribuições 
do prefeito, da Câmara Municipal, 
as políticas públicas de educação, 
saúde, meio ambiente, entre 
outros, os direitos e deveres dos 
servidores municipais e muito 
mais. É como a Constituição 
Federal, só que em uma versão 
municipal. A Lei Orgânica do 
município de Ubá foi promulgada 
em 23 de março de 1990 em 
virtude da nova realidade constitu-
cional vivida pelo país, desde 
outubro de 1988 quando foi 
promulgada a Constituição da 
República Federativa do Brasil.

Regimento Interno
 O Regimento Interno é um 
conjunto de regras estabelecidas 
por um grupo para regulamentar o 
seu funcionamento.  é um conjunto 
de regras estabelecidas por um 
grupo para regulamentar o seu 
funcionamento. Podendo ser 
usado em diversas atividades, nos 
mais variados campos, seja do 
Poder Público, seja na iniciativa 
privada. É uma peça fundamental 
dentro da estrutura e da organiza-
ção do processo legislativo deven-

do ser claro, objetivo e conciso em 
suas regulamentações, ordenando 
e disciplinando os trabalhos e a 
atuação das pessoas envolvidas. A 
Câmara Municipal tem seu próprio 
regimento cuja revisão foi realiza-
da em 1993 por uma comissão 
especial formada por vereadores 
daquela época. Todo o processo 
legislativo deve ser seguido por 
todos os vereadores e servidores 
em prol da comunidade.

O palestrante
 Daniel Pires Alexandrino 
Barreto é graduado em Direito pela 
UFMG e mestre em Direito 
Público pela PUC/MINAS, com 
pós-graduação em Dire i tos 
D i f u s o s  e  C o l e t i v o s  p e l o 
IEC/PUC/MINAS. 
 É procurador da Fazenda 
Nacional e professor da Escola 
Superior da Procuradoria da 
Fazenda Nacional. Tem experiên-
cia na área de Direito, com ênfase 
em Direito Constitucional, lecio-
nando nas disciplinas Introdução 
ao Estudo do Direito, Direito 
C o n s t i t u c i o n a l ,  D i r e i t o 
A d m i n i s t r a t i v o ,  D i r e i t o 
Ambiental, Teoria do Estado, 
Te o r i a  d a  C o n s t i t u i ç ã o  e 
Sociologia Jurídica. Tem como 
l inha de pesquisa a  Ordem 
Constitucional da Cultura e do 
Meio Ambiente. 

 A Prefeitura encaminhou à 
Câmara Municipal de Ubá (CMU), 
em 13 de agosto, o Projeto de Lei 
Complementar nº 02/18, que versa 
sobre a revisão do Plano Diretor do 
Município de Ubá, de que trata a Lei 
Complementar nº 99, de 2008. 
O Plano Diretor é o instrumento 
básico e principal da política de 
desenvolvimento sustentável do 

Município, que tem por objetivo o 
ordenamento local e o cumprimento 
das funções sociais da propriedade e 
da cidade, assegurando o bem-estar 
dos munícipes.
 Em reunião na CMU, reali-
zada no dia 24 de setembro, os verea-
dores Rosângela Maria Alfenas de 
Andrade (presidente), Edeir Pache-
co da Costa (vice-presidente), Darci 

Pires da Silva (secretá-
rio), José Roberto Reis 
Filgueiras e Jorge Cus-
tódio Gervásio, recebe-
ram a secretária de 
Planejamento e Desen-
volvimento Econômi-
co de Ubá,  El iane 
Celeste Menezes Cor-
belli Vaz, para apresen-
tação do Plano e escla-
recimento de dúvidas. 

Além deles, estavam presentes a 
diretora da CMU, Maria Cláudia 
Silveira de Mello, o procurador jurí-
dico, Hugo Martins Quintão, e a 
assistente legislativa, Norma Nasci-
mento.

Entenda o Plano Diretor
 O Plano Diretor de um muni-
cípio é um documento que tem o 
objetivo de estabelecer e garantir a 
todos os seus cidadãos um lugar 
adequado para se morar, trabalhar e 
viver com dignidade, proporcionan-
do acesso à habitação adequada, 
saneamento ambiental, ao transporte 
e mobilidade, ao trânsito seguro, e 
aos serviços e equipamentos urba-
nos. 
 O Estatuto das Cidades (Lei 
nº 10.257/2001) estabelece que os 
municípios devem planejar seu 

desenvolvimento por meio do Plano 
Diretor. Este planejamento precisa 
ser conduzido pela Prefeitura, apro-
vado pela Câmara de Vereadores, e 
contar com o envolvimento de toda 
sociedade em sua elaboração, imple-
mentação e revisão. 
 Em Ubá, teve sua origem no 
ano de 1990, denominado Plano de 
Desenvolvimento Urbano. Com a 
instituição da Lei Federal 10.257/01, 
durante o período de junho a outubro 
de 2006 foi elaborado um projeto 
que buscava a participação popular 
no processo de construção e desen-
volvimento do Plano Diretor do 
município, que foi instituído pela 
Lei Complementar 099, de 17 de 
janeiro de 2008. Passados dez anos 
da aprovação do Plano Diretor de 
Ubá, ainda vigente, torna-se neces-
sária a sua revisão. 

Legislativo recebe Plano Diretor do Município de Ubá

Lei Orgânica e Regimento Interno são assuntos 
de mais uma capacitação realizada pela Câmara



PRODUÇÃO LEGISLATIVA
AQUI VOCÊ ACOMPANHA AS PROPOSTAS DOS VEREADORES

Proposições de 20/08/2018
VEREADOR ALEXANDRE DE BARROS

Requerimento 166/18
Solicitação: ao prefeito para realizar estudos 
técnicos que visem à instalação de bueiros ao 
longo da Rua Oswaldo dos Santos, no Bairro 
Sobradinho, a pedido dos moradores, em razão 
do excesso de água empossada na via que está 
invadindo as residências adjacentes. A presente 
solicitação reitera parcialmente o Requerimento 
nº 121/18 de autoria dos edis Edeir Pacheco da 
Costa e Gilson Fazolla Filgueiras.

VEREADOR ANTERO GOMES
Indicação 287/18
Solicitação: ao prefeito para realizar o 
asfaltamento em todos os logradouros públicos 
do Bairro Rosa de Toledo, a pedido dos 
moradores.
Indicação 288/18
Solicitação: ao prefeito para realizar a 
pavimentação e posterior instalação de aparelhos 
de ginástica ao ar livre na Praça Francisco 
Bigonha, no Bairro Antonina Coelho (Cohab), 
localizada na esquina entre as Ruas Diógenes 
Gomes da Silva e Celidôneo Mazzei, a pedido 
dos moradores.
Indicação 306/18
Solicitação: ao prefeito para realizar o 
calçamento da Rua Maria da Glória Betil, no 
Bairro Mangueira Rural, a pedido dos moradores. 

VEREADOR PASTOR DARCI PIRES
Requerimento 168/18
Solicitação: ao prefeito para realizar a construção 
de uma passarela elevada com pintura de faixa de 
pedestres na Rua Olímpio Ribeiro, em frente à 
Escola Municipal Geralda Bernardo de Oliveira, 
no Bairro Primavera, a pedido dos moradores. A 
presente solicitação reitera parcialmente a 
Indicação nº 261/18 de autoria do edil Jorge 
Custodio Gervasio.
Moção de Pesar 031/18
Pelo falecimento do Pastor Jaci de Oliveira, da 
Igreja Assembleia de Deus, aos 75 anos de idade.

VEREADOR JOSÉ ROBERTO 
FILGUEIRAS

Indicação 304/18
Solicitação: ao prefeito para realizar a construção 
de um redutor de velocidade nas proximidades da 
Faculdade Unicesumar, na Av. Comendador 
Jacinto Soares de Sousa Lima, Centro, a pedido 
dos munícipes, em virtude da ocorrência de 
muitos acidentes nesta região.

VEREADOR LUIS CARLOS RIBEIRO
Indicação 302/18
Solicitação: ao prefeito para realizar capina e 
limpeza na Rua Cecília Braga, Bairro Santo 
Antônio, em especial no trecho em frente ao nº 
540, a pedido dos moradores.
Indicação 303/18
Solicitação: ao prefeito para realizar a construção 
de um bueiro em frente ao Ferro Velho Santa 
Alice, localizado na Rua Teófilo Lemos Gravina, 
no Bairro Chiquito Gazolla, a pedido dos 
moradores.
Requerimento 163/18
Solicitação: ao prefeito para realizar a construção 
de um redutor de velocidade em frente ao nº 299 
da Rua Vereador João Gomes Pereira, no Bairro 
Pires da Luz, a pedido dos moradores. A presente 
solicitação reitera parcialmente a Indicação nº 
512/17 de autoria do edil Antero Gomes de 
Aguiar.
Requerimento 164/18
Solicitação: ao prefeito para realizar a construção 
de um redutor de velocidade em frente ao nº 58 da 
Rua Mário Espósito, no Bairro Pires da Luz, a 
pedido dos moradores. A presente solicitação 
reitera parcialmente a Indicação nº 522/17 de 
autoria do edil Antero Gomes de Aguiar.
Requerimento 165/18
Solicitação: ao prefeito para realizar a construção 
de um bueiro em frente ao nº 565 da Av. Senador 
Levindo Coelho, no Bairro Santa Alice, a pedido 
dos moradores. A presente solicitação reitera a 
Indicação nº 725/17 de mesma autoria.

VEREADORA ROSÂNGELA ALFENAS
Moção de Congratulações e Aplausos 032/18
Ao Dr. Diêgo Candian Alves, pela sua investidura 
no cargo de Delegado Regional de Polícia Civil 
de Ubá.

VEREADORES EDEIR PACHECO E 
GILSON FAZOLLA

Indicação 305/18
Solicitação: ao prefeito para realizar estudos 
técnicos que propiciem melhorias na iluminação 
da Rua Domingos Ferro, Bairro Industrial, a 
pedido dos moradores.
Indicação 307/18
Solicitação: ao prefeito para realizar a colocação 
de dois contêineres de lixo na Rua Amadeu José 
Schiavon, Bairro Schiavon, nas proximidades da 
Metalúrgica Ubaense, a pedido dos moradores.
Requerimento 169/18
Solicitação: ao prefeito para realizar a instalação 

de um bueiro em frente ao Mercado RJ, situado 
na Rua Francisco Teixeira de Abreu, no Bairro 
Palmeiras, a pedido dos moradores. A presente 
solicitação reitera a Indicação nº 458/17 de 
mesmas autorias.
Requerimento 170/18
Solicitação: ao prefeito para realizar a instalação 
de um bueiro na Rua Antônio Batista, nas 
proximidades da Loja BMT Peças, no intuito de 
melhorar a captação de águas das chuvas no local, 
a pedido de munícipes. A presente solicitação 
reitera a Indicação nº 513/17 de mesmas autorias.
Requerimento 171/18
Solicitação: ao prefeito para realizar o 
calçamento da Rua Ouro Preto, no Bairro Santa 
Luzia, a pedido dos moradores. O presente 
pedido reitera o Requerimento nº 189/17 de 
mesmas autorias e o Requerimento nº 161/17 do 
edil Luis Carlos Teixeira Ribeiro.
Requerimento 172/18
Solicitação: ao prefeito para realizar o 
calçamento da Rua Elpídia da Silva Fagundes, 
que interliga o Bairro Santa Edwiges à Avenida 
Senador Levindo Coelho, a pedido dos 
moradores. O presente pedido reitera o 
Requerimento nº 217/17 de autoria do vereador 
Antero Gome de Aguiar.
Requerimento 173/18
Solicitação: ao prefeito para realizar calçamento 
ou asfaltamento do trecho compreendido entre a 
Av. Senador Levindo Coelho e o Bairro Santa 
Rosa. O presente pedido reitera parcialmente a 
Indicação nº 600/17 de autoria dos vereadores 
Jorge Custodio Gervasio, Alexandre de Barros 
Mendes, Jane Cristina Lacerda Pinto, Luis Carlos 
Teixeira Ribeiro e José Roberto Reis Filgueiras 
bem como a Indicação nº 019/17 de autoria do 
edil Antero Gomes de Aguiar.

VEREADORES EDEIR PACHECO, 
GILSON FAZOLLA  E PASTOR DARCI 

PIRES
Requerimento 167/18
Solicitação: ao prefeito para solicitar-lhe que 
sejam remetidas a esta Casa de Leis, nos termos 
do Parágrafo Único do Art. 56 da Lei Orgânica 
Municipal, as seguintes informações sobre a 
empresa Lopes Soluções:
 Qual o tipo de serviço que esta empresa realiza?
 Enviar o contrato firmado com a Prefeitura;
 Enviar planilha indicando os nomes dos 
proprietários e dos funcionários bem como dos 
respectivos salários e funções exercidas.

Proposições de 27/08/2018
VEREADOR ALEXANDRE BARROS 

Requerimento 177/18
Sol ic i tação :  ao  pre fe i to  para  rea l iza r 
asfaltamento da Rua Pedro Botaro, no Bairro San 
Rafael II, a pedido dos moradores. A presente 
solicitação reitera parcialmente o Requerimento 
nº 138/18 de mesma autoria.

VEREADOR ANTERO GOMES 
Indicação 308/18
Solicitação: ao prefeito para realizar a instalação 
de corrimão nas laterais do escadão que interliga 
as Ruas Antônio Candian e Ezequiel Moreira de 
Abreu, no Bairro São Domingos, visando a 
garantir maior segurança aos moradores.
Requerimento 175/18
Solicitação: ao prefeito para realizar a 
substituição das manilhas da Rua Maria Duarte 
Cancela, no Bairro Antônio Bigonha (Cohab), 
por outras de maior diâmetro, a pedido dos 
m o r a d o r e s ,  e m  r a z ã o  d o s  c o n s t a n t e s 
entupimentos e retorno para as residências. A 
presente solicitação reitera a Indicação nº 029/17 
de autoria dos vereadores Luis Carlos Teixeira 
Ribeiro e Jane Cristina Lacerda Pinto.
Requerimento 178/18
Sol ic i tação :  ao  pre fe i to  para  rea l iza r 
asfaltamento da Rua Francisco André de Araújo, 
Bairro Industrial, a pedido dos moradores. O 
presente pedido reitera parcialmente o 
Requerimento nº 10/18 de autoria dos vereadores 
Joseli Anísio Pinto, Edeir Pacheco da Costa e 
Gilson Fazolla Filgueiras.

VEREADOR PASTOR DARCI PIRES
Moção de Pesar 033/18
Pelo falecimento do Sr. Juvenal dos Santos, 2º 
Sargento da Reserva da Polícia Militar do Estado 
de Minas Gerais.
Moção de Congratulações e Aplausos 034/18
A Subtenente Pompéia Francisca Lopes Gomes 
da Policia Militar do Estado de Minas Gerais, por 
seus relevantes serviços prestados.

VEREADORA JANE LACERDA 
Requerimento 174/18
Solicitação: ao prefeito bem como à Senhora 
Secretária de Administração, Mônica Vallone 
Espósito, para que seja realizada a análise da Lei 
federal 11.342/2016 e jurisprudência sobre a 
aplicação da referida lei, para fins de concessão 
do adicional de insalubridade aos Agentes 
Comunitários de Saúde da Estratégia Saúde da 
Família.

Requerimento 182/18
Solicitação: ao prefeito para solicitar-lhe que, nos 
termos do Parágrafo Único do art. 56 da Lei 
Orgânica Municipal, seja remetida uma lista com 
os loteamentos que foram aprovados pela 
Prefeitura no ano de 2017.
Requerimento 183/18
Solicitação: a Presidência desta Casa para que 
seja elaborada campanha publicitária pela 
empresa INTERMINAS com o intuito de 
divulgar sobre:
 O disque denúncia da COPASA (115) e das 
ouvidorias da COPASA e da ARSAE, para que a 
população ubaense tenha a sua disposição meios 
de reivindicar seus direitos referentes aos 
serviços prestados pela COPASA no município 
de Ubá.
Requerimento 184/18
Solicitação: ao Conselho Municipal de 
Saneamento Básico, ao Conselho Municipal de 
Desenvolvimento Ambiental (CODEMA) e a 
Comissão para Acompanhamento e Fiscalização 
de Obras do Contrato de Programa Celebrado 
entre o Município de Ubá e a COPASA, para 
sugerir a inclusão de membros da imprensa 
ubaense ou pelo menos promover maior 
divulgação dos trabalhos empreendidos pelos 
conselhos e comissão supramencionados. Tal 
sugestão se justifica com base na importância de 
ser dar maior visibilidade às deliberações para a 
população ubaense, que, muitas vezes, 
desconhece o trabalho que está sendo realizado.

VEREADOR JORGE GERVASIO
Requerimento 179/18
Solicitação: ao prefeito para realizar o término 
das obras da rede de águas pluviais na Rua Bom 
Jesus, Bairro João Teixeira, no trecho próximo à 
Rodovia Ubá-Divinésia, até a Rua João Paulo II, 
nas proximidades do Bar do Lourenço, bem 
como a construção de um bueiro próximo à 
residência da Elaine, a pedido dos moradores. A 
presente solicitação reitera a Indicação nº 244/17 
de autoria do suplente de vereador Ademir do 
Tanquinho.
Requerimento 180/18
Solicitação: ao prefeito para realizar estudos 
técnicos para a construção de uma cobertura na 
quadra poliesportiva da Escola Municipal 
Professor Manoel Arthidoro de Castro, situada no 
Bairro Jardim Esperança, em razão do excesso de 
insolação que está sendo prejudicial às crianças 
durante as atividades físicas. A presente 
solicitação reitera a Indicação nº 242/17 e 
Requerimento nº 102/17, respectivamente de 
autoria do vereador Darci Pires da Silva e do 
suplente de vereador Ademir do Tanquinho.
Requerimento 181/18
Solicitação: ao prefeito para realizar capina e 
limpeza geral em todas as ruas dos Bairros João 
Teixeira  e Jardim Esperança, a pedido do 
suplente de vereador Ademir do Tanquinho. A 
presente solicitação reitera a Indicação nº 80/18 
do edil Antero Gomes de Aguiar.

VEREADOR JOSÉ ROBERTO 
FILGUEIRAS

Indicação 311/18
Solicitação: ao prefeito para realizar limpeza em 
toda a extensão da Rua Francisco Ozanam, no 
Bairro Eldorado, a pedido dos moradores.
Requerimento 185/18
Solicitação: ao prefeito para realizar a limpeza de 
um terreno localizado no final da Rua Jaime 
Vieira, Bairro Encosta do Sol, a pedido dos 
moradores. A presente solicitação reitera a 
Indicação nº 267/18 de mesma autoria.
Moção de Congratulações e Aplausos 035/18
Para a Federação de Moradores das Associações  
Comunitárias dos Bairros, Distritos e Zona Rural 
de Ubá – FEMAC, por seus 25 anos de fundação.

VEREADOR LUIS CARLOS RIBEIRO
Requerimento 186/18
Solicitação: ao prefeito para realizar a limpeza de 
dois bueiros localizados nas proximidades do nº 
61 da Rua Quirinópolis, no Bairro Talma, a 
pedido dos moradores. A presente solicitação 
reitera a Indicação nº 710/17 de autoria da 
vereadora Jane Cristina Lacerda Pinto.

VEREADORES JORGE GERVASIO E 
LUIS CARLOS RIBEIRO

Requerimento 176/18
Solicitação: ao prefeito para realizar calçamento 
da Rua Elpidia da Silva Fagundes, interligando 
os bairros Santa Edwiges e Antônio Maranhão, a 
pedido de munícipes. A presente solicitação 
reitera a Indicação nº 02/17 do vereador Antero 
Gomes de Aguiar.
Representação 032/18
Solicitação: a Gerente Distrital da COPASA 
Ubá/MG, Sra. Rosângela de Faria e Coelho, para 
indicar-lhe, a pedido de moradores, a instalação 
da rede água e esgoto na Rua Wilson Campos, 
Bairro Mangueira Rural.

VEREADORES GILSON FAZOLLA E 
JOSÉ ROBERTO FILGUEIRAS

Indicação 309/18
Solicitação: ao prefeito para realizar o reparo da 
Av. Paulino Fernandes, situada no Bairro Paulino 
Fernandes, no trecho que desabou às margens do 
Rio Ubá, próximo ao Studio Claudiney, a pedido 
de munícipes.
Indicação 310/18
Solicitação: ao prefeito para realizar estudos 
técnicos que visem à construção de dois redutores 
de velocidade ao longo da Av. Paulino Fernandes, 
situada no Bairro Paulino Fernandes, a pedido de 
munícipes.

VEREADORES EDEIR PACHECO E 
GILSON FAZOLLA

Indicação 312/18
Solicitação: ao prefeito para realizar estudos 
técnicos que providenciem a demolição completa 
do vestiário Associação Atlética Bandeirante, 
para posterior retirada de entulhos e construção 
de um muro de contenção nas margens do Rio 
Ubá.
Requerimento 187/18
Solicitação: ao prefeito para realizar limpeza em 
toda a extensão dos córregos situados nos Bairros 
Waldemar de Castro (Beco do Sapo), Vila Casal e 
Palmeiras, a pedido dos moradores. A presente 
s o l i c i t a ç ã o  r e i t e r a  p a r c i a l m e n t e  o s 
Requerimentos nº 174/18 e nº 220/17 de mesmas 
autorias.

Proposições de 03/09/2018
VEREADOR ANTERO GOMES

Indicação 314/18
Sol ic i tação :  ao  pre fe i to  para  rea l iza r 
asfaltamento da Rua José Bettil, Bairro 
Mangueira Rural, a pedido dos moradores.
Requerimento 188/18
Sol ic i tação :  ao  pre fe i to  para  rea l iza r 
asfaltamento da Rua José Jacinto Vieira, Bairro 
São José, a pedido dos moradores. A presente 
solicitação reitera parcialmente a Indicação nº 
117/17 de autoria do edil José Roberto Filgueiras.

VEREADORA JANE LACERDA 
Requerimento 193/18
Solicitação: solicita da Presidência desta Casa 
que seja retirado de tramitação o Projeto de Lei nº 
006/17, nos termos do Art. 113 do Regimento 
Interno da Câmara Municipal.

VEREADOR JORGE GERVASIO 
Requerimento 192/18
Solicitação: solicita da Presidência desta Casa 
que seja retirado de tramitação o Projeto de Lei nº 
027/17, nos termos do Art. 113 do Regimento 
Interno da Câmara Municipal.

VEREADOR JOSÉ ROBERTO 
FILGUEIRAS

Indicação 315/18
Sol ic i tação :  ao  pre fe i to  para  rea l iza r 
recapeamento asfáltico da Rua Galdino José de 
Oliveira, Bairro São Domingos, a pedido dos 
moradores.

VEREADOR LUIS CARLOS RIBEIRO
Indicação 313/18
Solicitação: ao prefeito para realizar uma 
operação tapa buracos em toda a extensão da Rua 
Gordiano de Faria Alvim, Bairro Seminário, a 
pedido dos moradores.
Requerimento 191/18
Solicitação: solicita da Presidência desta Casa 
que seja retirado de tramitação o Projeto de Lei nº 
034/17, nos termos do Art. 113 do Regimento 
Interno da Câmara Municipal.

VEREADORES EDEIR PACHECO E 
GILSON FAZOLLA

Indicação 316/18
Solicitação: ao prefeito para realizar estudos 
técnicos que visem à instalação de um semáforo 
nas proximidades da entrada do Bairro Cibraci, 
na Av. Senador Levindo Coelho, a pedido de 
munícipes, com vistas a garantir maior segurança 
neste trecho.
Indicação 317/18
Solicitação: ao prefeito para realizar estudos 
técnicos que visem à instalação de dispositivos 
sonoros em todos os semáforos da cidade de Ubá, 
com o intuito de auxiliar as pessoas com 
deficiência visual a fazerem travessia mais 
segura.
Indicação 318/18
Solicitação: ao prefeito para realizar estudos 
técnicos que visem à instalação de semáforos 
para pedestres em todos os locais que já possuem 
semáforos para veículos, a pedido de munícipes.
Requerimento 189/18
Solicitação: ao prefeito para realizar estudos 
técnicos que visem à instalação de um semáforo 
nas imediações do Terminal Rodoviário, na Av. 
Comendador Jacinto Soares de Sousa Lima, a fim 
de garantir mais segurança aos pedestres e 
motoristas, a pedido de munícipes. A presente 
solicitação reitera parcialmente o Requerimento 
nº 189/18 de autoria do edil José Roberto 
Filgueiras.
Requerimento 190/18
Solicitação: ao prefeito para realizar uma 

operação tapa buracos em todas as ruas do Bairro 
Palmeiras, a pedido dos moradores. A presente 
solicitação reitera a Indicação nº 592/17 de 
mesmas autorias.

Proposições de 10/09/2018
VEREADOR ADEMIR FONSECA

Indicação 319/18
Solicitação: ao prefeito para realizar a substituição 
de todos os contêineres de lixo, que estiverem em 
estado precário de conservação, dos Bairros 
Jardim Esperança e José Cavaliere, a pedido dos 
moradores.
Indicação 320/18
Solicitação: ao prefeito para realizar uma 
completa reforma da Escola Municipal Professor 
Manoel Arthidoro de Castro, localizada no Bairro 
Jardim Esperança, especialmente nos bebedouros, 
banheiros, torneiras e com pintura externa e 
interna do educandário, a pedido dos moradores 
locais.
Indicação 321/18
Solicitação: ao prefeito para realizar estudos 
técnicos que possibilitem a construção de uma 
praça, com uma área de lazer, no imóvel 
pertencente ao município ao lado da casa do Sr. 
Sebastião Brito, no antigo curral de bois, a pedido 
dos moradores.
Indicação 323/18
Solicitação: ao prefeito para realizar estudos 
técnicos que possibilitem a constituição de uma 
parceria entre os moradores que residem após o 
Bairro Laranjal e a Prefeitura, com o objetivo de 
realizar o calçamento de um trecho de 
aproximadamente 1.500 (mil e quinhentos) 
metros, em que moradores iriam realizar a doação 
das pedras, manilhas e pó de pedra e a 
Administração Municipal providenciaria a mão 
de obra necessária para a execução desta 
benfeitoria. Tal solicitação é sugerida pela 
moradora Conceição e demais moradores do 
Bairro Laranjal.
Indicação 324/18
Solicitação: ao prefeito para realizar a substituição 
dos contêineres de lixo danificados que estão 
localizados dentro das instalações da Escola 
Municipal Professor Manoel Arthidoro de Castro, 
no Bairro Jardim Esperança, a pedido da Diretoria 
da referida escola.
Indicação 325/18
Solicitação: ao prefeito para realizar estudos 
técnicos que possibilitem o leilão de 12 lotes que 
pertencem à municipalidade, localizados entre os 
bairros José Cavaliere e Jardim Esperança II, cuja 
destinação ao Projeto COHAB do Tanquinho não 
foi cumprida. Neste sentido, sugere-se o 
leiloamento seja feito com o objetivo de dar uma 
finalidade social a esses imóveis.
Indicação 331/18
Sol ic i tação:  ao  prefe i to  para  que  se ja 
encaminhado a esta Casa, para tramitação e 
votação, um Projeto de Lei que verse sobre a 
cassação do alvará de funcionamento de postos de 
combustíveis que revenderem combustíveis 
adulterados, tendo como base o anteprojeto 
anexado a esta proposição.
Indicação 332/18
Sol ic i tação:  ao  prefe i to  para  que  se ja 
encaminhado a esta Casa, para tramitação e 
votação, um Projeto de Lei que verse sobre a 
instalação de intercomunicadores nas Casas 
Lotéricas do Município de Ubá, tendo como base 
o anteprojeto anexado a esta proposição.
Indicação 333/18
Solicitação: ao prefeito para realizar asfaltamento 
da Av. Imaculada Conceição, Bairro Laranjal, a 
pedido dos moradores.
Requerimento 194/18
Solicitação: ao prefeito para realizar asfaltamento 
de todos os logradouros públicos dos Bairros 
Jardim Esperança e José Cavaliere, a pedido dos 
moradores. A presente solicitação reitera, em 
conjunto, a Indicação nº 246/17, do autor infra-
assinado, e as Indicações nº 626/17, nº 060/18, nº 
061/18, do edil Antero Gomes de Aguiar.
Requerimento 195/18
Solicitação: ao prefeito para realizar estudos 
técnicos que visem à construção de dois redutores 
de velocidade na Av. Imaculada Conceição, Bairro 
Laranjal, sendo um em frente à Capela e outro à 
residência do Sr. Chico, a pedido dos moradores. A 
presente solicitação reitera a Indicação nº 435/17 
de mesma autoria.
Requerimento 196/18
Solicitação: ao prefeito para realizar o término das 
obras da rede de águas pluviais na Rua Bom Jesus, 
Bairro João Teixeira, no trecho próximo à 
Rodovia Ubá-Divinésia, até a Rua João Paulo II, 
nas proximidades do Bar do Lourenço, bem como 
a construção de um bueiro próximo à residência da 
Elaine, a pedido dos moradores. A presente 
solicitação reitera a Indicação nº 244/17 de mesma 
autoria.
Requerimento 197/18
Solicitação: ao prefeito para realizar estudos 

técnicos que viabilizem a instalação de uma 
academia ao ar livre na Comunidade do 
Tanquinho. A presente solicita reitera a Indicação 
nº 326/17 de autoria do edil Joseli Anísio Pinto.
Representação 033/18
Solicitação: a Gerente Distrital da COPASA 
Ubá/MG, Sra. Rosângela de Faria e Coelho, para 
solicitar-lhe que seja remetida a seguinte 
informação a esta Casa de Leis, de acordo com as 
explanações abaixo:
a) Considerando a implementação do novo 
método de cobrança do sistema de esgoto para os 
moradores que utilizam poço artesiano no 
município de Ubá e seus Distritos será iniciado 
partir do mês de novembro deste ano;
b) Considerando que muitos moradores possuem 
poços artesianos e fazem uso do sistema de 
esgoto;
c) Considerando que muitos moradores já 
declararam não ter interesse em possuir água 
encanada em suas residências, permanecendo 
com os poços artesianos;
Desta forma, considerando as situações acima 
expostas, e a pedido dos moradores, indaga-se: 
como serão cobradas as tarifas do uso de esgoto 
para os moradores que não têm interesse em 
realizar o encanamento de água até suas 
residências?
Representação 034/18
Solicitação: a Gerente Distrital da COPASA 
Ubá/MG, Sra. Rosângela de Faria e Coelho, para 
indicar-lhe, a pedido de moradores, a construção 
de uma estação de tratamento de esgoto na 
Comunidade do Tanquinho, a fim de tratar o 
córrego situado nesta localidade, evitando, desta 
forma, mau cheiro e insetos.

VEREADOR ALEXANDRE BARROS
Moção de Congratulações e Aplausos 037/18
Ao Sr. João Gomes Júnior, Secretário de Obras de 
Ubá, e a toda equipe de asfaltamento da Secretaria 
de Obras.

VEREADOR ANTERO GOMES
Indicação 326/18
Solicitação: ao prefeito para realizar limpeza da 
galeria localizada na Rua Vitório Fineto, Bairro 
São Domingos, a pedido dos moradores.
Indicação 327/18
Solicitação: ao prefeito para realizar limpeza do 
córrego do Bairro Santa Bernadete, desde o final 
da Rua Mauri Martins de Oliveira até a Rua Santa 
Paula, a pedido dos moradores.
Requerimento 198/18
Solicitação: ao prefeito para realizar uma 
operação tapa buracos em todas as ruas do Bairro 
Santa Edwiges, a pedido dos moradores. A 
presente solicitação reitera o Requerimento nº 
280/17 de mesma autoria.

VEREADOR PASTOR DARCI PIRES
Indicação 329/18
Solicitação: ao prefeito para realizar, a pedido do 
Vice-Presidente da Câmara da Melhor Idade, 
Roberto Garcia Alves Filho, a colocação de dois 
contêineres de lixo na Rua Manoel Casal, 
especificamente em frente aos números 540 e 590, 
no Bairro Vila Casal. 
Requerimento 201/18
Solicitação: ao prefeito para que sejam remetidas 
as seguintes informações a esta Casa Legislativa, 
nos moldes do Parágrafo Único do Art. 56 da Lei 
Orgânica Municipal de Ubá:
 Quantas horas de plantão os médicos plantonistas 
permanecem nas Unidades Básicas de Saúde 
(UBS) no município de Ubá e Distritos?
 Quantos Pediatras realizam atendimento nas 
UBS? (Descriminando em quais bairros)
Moção de Congratulações e Aplausos 036/18
Ao Sr. Josias Pinheiro Negrão, por seus 91 anos de 
natalício.

VEREADOR JOSÉ ROBERTO 
FILGUEIRAS

Indicação 330/18
Solicitação: ao prefeito para realizar estudos 
técnicos com o objetivo de instalar uma academia 
ao ar livre na praça localizada entre a Rua 
Francisco Teixeira de Abreu e Ângelo Porto, na 
entrada do Bairro Palmeiras, bem como proceda 
com a restauração do monumento em homenagem 
a família Perpétuo ali construído.
Requerimento 205/18
Solicitação: ao Presidente do Conselho Municipal 
de Saúde, José Geraldo Faria, para solicitar-lhe 
que sejam remetidas as propostas que foram 
aprovadas na última Conferência Municipal de 
Saúde, no ano de 2016, a esta Casa Legislativa.
Requerimento 206/18
Solicitação: ao prefeito para realizar a instalação 
da rede de captação de águas pluviais na Rua 
Francisco André de Araújo, Bairro Industrial, a 
pedido dos moradores. O presente pedido reitera, 
parcialmente, o Requerimento nº 10/18 de autoria 
dos edis Joseli Anísio Pinto, Gilson Fazolla 
Filgueiras e Edeir Pacheco da Costa.
VEREADOR LUIS CARLOS RIBEIRO 
Requerimento 203/18

Solicitação: ao prefeito para realizar uma 
operação tapa buracos na Rua Marieta Augusta 
Silva Marcos, Bairro Olaria, a pedido dos 
moradores. A presente solicitação reitera a 
Indicação nº 162/18 de autoria dos edis Edeir 
Pacheco da Costa e Gilson Fazolla Filgueiras.
Requerimento 204/18
Solicitação: ao prefeito para realizar asfaltamento 
da Rua Passos, no Bairro Santana, a pedido dos 
moradores. A presente solicitação reitera a 
Indicação nº 218/17 de mesma autoria.

VEREADORES EDEIR PACHECO E 
GILSON FAZOLLA

Indicação 328/18
Solicitação: ao prefeito para realizar patrolamento 
de um trecho de aproximadamente 70 metros da 
Rua São Dionísio, Bairro Talma, a pedido dos 
moradores.
Requerimento 199/18
Solicitação: ao prefeito para realizar calçamento 
da Rua Ouro Preto, no Bairro Santa Luzia, a 
pedido dos moradores. O presente pedido reitera o 
Requerimento nº 171/17 de mesmas autorias e o 
Requerimento nº 161/17 do edil Luis Carlos 
Teixeira Ribeiro.
Requerimento 200/18
Solicitação: ao prefeito para realizar a construção 
de um escadão na Rua São Dionísio, Bairro Talma, 
a pedido dos moradores. A presente solicitação 
reitera o Requerimento nº 122/18 de mesmas 
autorias.
Requerimento 202/18
Solicitação: ao prefeito para realizar asfaltamento 
da Rua Cristina Bruschi Mendes, Bairro Peluso, a 
pedido dos moradores. O presente pedido reitera a 
Indicação nº 533/17 de mesmas autorias.

Proposições de 17/09/2018
VEREADOR ADEMIR DA FONSECA

Indicação 334/18
Solicitação: ao prefeito para realizar a 
recomposição do calçamento da Rua Bom Jesus, 
no Bairro João Teixeira, a pedido do Sr. Roberto e 
demais moradores.
Requerimento 207/18
Solicitação: ao prefeito para realizar calçamento 
de um trecho de aproximadamente 150 metros da 
Av. Brasil, no Bairro Olinda, a pedido do Sr. 
Teófilo, da Sra. Patrícia e demais moradores. A 
presente solicitação reitera o Requerimento nº 
132/18 de autoria do edil Antero Gomes de Aguiar.
Requerimento 217/18
Solicitação: ao prefeito para realizar asfaltamento 
da Rua Tereza Casagrande, no Bairro Concórdia, a 
pedido dos senhores Sergio Pedreiro, Miguel e 
demais moradores. A presente solicitação reitera a 
Indicação nº 013/17 de autoria do edil José 
Roberto Filgueiras.
Representação 035/18
Solicitação: ao Coordenador Regional do 
DEER/MG - 5ª RRG – Ubá/Mata, Sr. José 
Eduardo Duarte, para indicar-lhe, a pedido de 
munícipes, a realização de estudos técnicos que 
promovam a restituição de parte da Rodovia MG 
124, especificamente no trecho da serra entre a 
Comunidade do Tanquinho e o município de 
Divinésia, conforme as fotos anexadas, que está 
desabando e, consequentemente, colocando a vida 
de muitos motoristas em risco.
Moção de Congratulações e Aplausos 039/18
Ao Sr. Sebastião Ferreira Estevão, por suas 
importantes contribuições sociais na cidade de 
Ubá.
Moção de Congratulações e Aplausos 041/18
Ao Padre Ricardo Ferreira dos Santos, da 
Paróquia de São Sebastião, por suas importantes 
contribuições à vida religiosa dos ubaenses.
Moção de Congratulações e Aplausos 043/18
Ao Sr. Ronaldo Léo, por suas importantes 
contribuições pelo esporte na cidade de Ubá.
VEREADOR ALEXANDRE BARROS 
Indicação 336/18
Solicitação: ao prefeito para realizar a colocação 
d e  u m  b i c i c l e t á r i o  n o v o  n a  P r a ç a  d a 
Independência (nas proximidades da Banda de 
Jornais), em razão do atual estar em estado caótico 
de conservação, a pedido dos comerciantes locais.
Requerimento 216/18
Solicitação: ao prefeito para realizar calçamento 
da Rua Luís Sperandio, Bairro Mangueira Rural, 
após a Fábrica de Móveis Estofart (segunda rua à 
esquerda), a pedido dos moradores. A presente 
solicitação reitera a Indicação nº 623/17 de autoria 
dos edis Luis Carlos Teixeira Ribeiro e Jorge 
Custodio Gervasio.

VEREADOR ANTERO GOMES
Indicação 335/18
Solicitação: ao prefeito para realizar calçamento 
no final da Rua Dr. Manoel José Brandão Teixeira, 
Bairro Santana, a pedido dos moradores.
Requerimento 209/18
Solicitação: ao prefeito para realizar estudos a fim 
de promover a construção de quatro passarelas 
elevadas, com a pintura de faixa de pedestres, na 
Avenida Senador Levindo Coelho, Bairro 

Antonina Coelho, sendo dois antes do Posto de 
Saúde e dois no acesso ao Bairro Fazendinha, a 
pedido dos moradores. O presente pedido reitera o 
Requerimento nº 270/17 de mesma autoria.
Moção de Pesar 038/18
Pelo falecimento do Sr. Valdeci Dias de Arruda, 
também conhecido como “Deci do Taliba” e 
“Cuco-Breguete”, ocorrido recentemente.

VEREADOR PASTOR DARCI PIRES
Moção de Congratulações e Aplausos 040/18
A Sra. Maria das Graças Silva Ribeiro, 
carinhosamente conhecida como Maria do Sopão, 
pela comemoração de seus 70 anos de vida.

VEREADORA JANE LACERDA
Requerimento 208/18
Solicitação: para que a Presidência implemente o 
serviço de disque-denúncia relativo à prestação do 
serviço de água e esgoto de Ubá, nas dependências 
desta Casa, conforme o Parecer nº 2.705/18 do 
Instituto Brasileiro de Administração Municipal - 
IBAM, em anexo.

VEREADOR JOSÉ ROBERTO 
FILGUEIRAS

Indicação 340/18
Solicitação: ao prefeito para realizar tapamento de 
dois buracos em frente ao nº 211 da Rua João 
Schiavon, no Bairro Schiavon, a pedido dos 
moradores.
Indicação 341/18
Solicitação: ao prefeito para realizar tapamento de 
um buraco na Rua Curitiba, Bairro Agroceres, a 
pedido dos moradores.
Requerimento 214/18
Solicitação: ao prefeito para realizar asfaltamento 
da Rua José Jacinto Vieira, Bairro São José, a 
pedido dos moradores. A presente solicitação 
reitera parcialmente a Indicação nº 117/17 de 
mesma autoria.
Requerimento 215/18
Solicitação: ao prefeito para realizar extensão da 
rede elétrica entre o Bairro Santa Edwiges até a 
Comunidade do Tanquinho, a pedido dos 
moradores. A presente solicitação reitera o 
Requerimento nº 055/18 de autoria do vereador 
Antero Gomes de Aguiar.

VEREADORES EDEIR PACHECO E 
GILSON FAZOLLA

Indicação 337/18
Solicitação: ao prefeito para realizar estudos 
técnicos que visem à instalação de uma placa de 
maior dimensão no início da Rua Alberto 
Rodrigues Baião, especificamente no encontro 
com a Av. Ex-Combatentes, para informar aos 
motoristas sobre a dificuldade de fazer manobra 
de saída para a Rua do Divino, em razão da curva 
acentuada do final da via, a pedido de munícipes.
Indicação 338/18
Solicitação: ao prefeito para realizar estudos 
técnicos que viabilizem uma parceria entre o 
Executivo Municipal e a empresa Mavaular para a 
implementação de calçamento da estrada situada 
próxima ao Km 03 da Rodovia Ubá-Rodeiro, a fim 
de melhorar o tráfego de veículos e pessoas nessa 
via.
Indicação 339/18
Solicitação: ao prefeito para realizar a notificação 
do proprietário de um terreno localizado em frente 
ao nº 25 da Rua Nicolau Papa, Bairro Industrial, 
para que promova a limpeza de seu imóvel, a 
pedido dos moradores vizinhos.
Indicação 342/18
Solicitação: ao prefeito para realizar estudos 
técnicos que possibilitem a construção de uma 
rotatória no encontro entre as ruas João Groppo e 
Nossa Senhora Aparecida, no Bairro Inês Groppo, 
a fim de trazer maior segurança aos veículos neste 
local.
Requerimento 210/18
Solicitação: ao prefeito para realizar calçamento 
da Rua Ary Perón, no Bairro Agroceres, a pedido 
dos moradores. A presente solicitação reitera a 
Indicação nº 020/17 de autoria da vereadora Jane 
Cristina Lacerda Pinto.
Requerimento 211/18
Solicitação: ao prefeito para realizar calçamento 
da Rua Irmãos Perón (Guerino Perón), Bairro 
Agroceres, a pedido dos moradores. A presente 
solicitação reitera a Indicação nº 145/17 de autoria 
do vereador Antero Gomes de Aguiar.
Requerimento 212/18
Solicitação: ao prefeito para realizar estudos 
técnicos que possibilitem a preservação da mina 
d'água do Bairro Altair Rocha, a pedido dos 
moradores. A presente solicitação reitera 
parcialmente a Indicação nº 585/17 de autoria do 
edil Antero Gomes de Aguiar e o Requerimento nº 
073/18 assinado pelos vereadores Alexandre de 
Barros Mendes, Antero Gomes de Aguiar, Joseli 
Anísio Pinto, Darci Pires da Silva, José Roberto 
Filgueiras, Jorge Custodio Gervasio, Rosângela 
Alfenas, Edeir Pacheco da Costa, Gilson Fazolla 
Filgueiras e Luís Carlos Teixeira Ribeiro.


