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ACONTECEU NO PLENÁRIO

Um bate-papo leve, descontraído e 
repleto de aprendizados, assim pode 
ser definida a palestra que aconteceu 
dia 8 de novembro, no Plenário da 
Câmara Municipal de Ubá e que teve 
como tema os serviços públicos de 
consumo.
Para falar sobre o assunto, o convida-
do foi o professor, doutor e mestre 
em Direito Renato Porto que trouxe 
abordagens importantes para a cons-
cientização dos consumidores acerca 
de seus direitos e sobre como agir ao 
perceber que estes estão sendo viola-
dos. 
A palestra, promovida a partir da 
parceria entre a Escola do Legislati-
vo da Câmara Municipal de Ubá, a 
Fundação Presidente Antônio Carlos 
(Fupac/Ubá) e a Faculdade Governa-

dor Ozanam Coelho (Fagoc) reuniu 
estudantes do curso de Direito das 
duas faculdades, professores, advo-
gados, representantes do Judiciário, 
membros da comunidade e servido-
res da CMU. Também prestigiaram o 
evento os vereadores Darci Pires da 
Silva e José Roberto Reis Filgueiras.
Durante a palestra, Renato Porto 
apresentou exemplos de casos reais e 
demonstrou como cada uma das situ-
ações foi solucionada. Além disso, 
ele explorou a interatividade com o 
público fazendo com que todos 
pudessem colaborar com seus conhe-
cimentos.
A diretora da Câmara Municipal de 
Ubá, Maria Cláudia Silveira de Mel-
lo, explicou que a realização da 
palestra foi motivada, entre outras 

razões, pela grave crise hídrica que a 
cidade de Ubá atravessa, quando 
muitos questionamentos surgem a 
partir da escassez no fornecimento de 
água para a população e das cobran-
ças das taxas de abastecimento sem 
que o serviço seja realizado: “Resol-
vemos, por meio da Escola do Legis-
lativo, promover esse evento, com a 
participação do Dr. Renato Porto, 
que é um especialista nas questões 
que envolvem os direitos dos consu-
midores, para ajudar a esclarecer as 
dúvidas da população e nos mostrar 
quais os melhores caminhos a 
seguir”.

“As pessoas devem lutar pela garan-
tia dos seus direitos, mas para isso é 
preciso que elas saibam como fazê-
lo” declarou o palestrante, acrescen-
tando que “é muito gratificante estar 
aqui na Câmara Municipal de Ubá 
podendo contribuir para a valoriza-
ção dos direitos dos consumidores, 
principalmente sabendo do momento 
pelo qual a cidade está passando com 
a crise hídrica”. 
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ACONTECEU NO PLENÁRIO

SESSÃO SOLENE

A cidade de Ubá viveu um momento 
ímpar na noite de 17 de novembro 
com a realização da Sessão Solene 
em honra ao Dia Municipal da 
Consciência Racial, data comemora-
da no dia 20 de novembro (Lei 
Municipal n° 2.736, de 1997).
Promovido pela parceria entre o 
Legislativo Ubaense e a Associação 
de Combate à Discriminação Racial 
Solano Trindade (AST), o evento 
marcou um importante momento de 
reflexão e difusão dos movimentos 
sociais e culturais populares, princi-
palmente os vinculados aos trabalhos 
da conscientização racial.
Compuseram a mesa diretora da 
solenidade: a presidente da Câmara 
Municipal, vereadora Rosângela 
Alfenas; o vice-presidente da CMU, 
vereador Edeir Pacheco da Costa; o 

primeiro-secretário da Casa, verea-
dor Darci Pires da Silva; os vereado-
res Gilson Fazolla Filgueiras, Jane 
Cristina Lacerda e Jorge Custódio 
Gervásio; o coordenador geral da 
AST, José Felício de Andrade; o 
prefeito de Ubá Edson Teixeira Filho; 
o vice-prefeito Vinícius Samôr de 
Lacerda; Affonso Carlos DeFelippe, 
representando o deputado estadual 
Dirceu dos Santos Ribeiro; o Tenente 
Rodrigo Silva Rodrigues, represen-
tando o Comandante do 21° Batalhão 
de Polícia Militar de Minas Gerais; o 
2° Sargento BM João Bosco Saraiva 
Gama, representando a 3ª Companhia 
de Bombeiros Militar de Minas 
Gerais; o defensor público, doutor 
Júlio César Martins; o diretor da 
Superintendência Regional de 
Ensino, professor Samuel Gazolla 

Lima; e a palestrante da noite, 
professora Carolina dos Santos 
Bezerra Perez.
O evento contou ainda com a partici-
pação de diversas autoridades civis e 
militares, ex-vereadores, represen-
tantes de associações e do movimen-
to negro, imprensa e membros da 
comunidade ubaense.
Ao fazer as honras da casa, a presi-
dente, vereadora Rosângela Alfenas 
destacou a importância do trabalho 
desenvolvido pela AST: “Para 
eliminar o racismo de uma sociedade 
é preciso mudar a cultura na difusão 
de outros valores e atitudes. E a 
Associação Cultural de Combate à 
Discr iminação Racia l  Solano 
Trindade tem buscado incansavel-
mente a conscientização da socieda-
de e a promoção da cultura e dos 

valores herdados pelo movimento 
negro em nossa comunidade”, 
pontuou.

Momento de reflexão
Em nome da Associação de Combate 
à Discriminação Racial Solano 
Trindade, Dr. André Luiz da Silva 
Gomes, membro da Associação, 
reforçou o desejo em ver a sociedade 
ainda mais unida em prol da luta pela 
igualdade: “O que estamos vivendo 
nesta noite deve despertar em todos 
nós uma reflexão sincera sobre as 
condições do negro na nossa socieda-
de. A nossa esperança é a de que as 
questões aqui levantadas possam 
fazer com que as pessoas ouçam o 
grito de muitos irmãos que ainda não 
conhecem a liberdade e muito menos 
a igualdade”, enfatizou.

Câmara Municipal e Associação Solano Trindade 
celebram “Dia Municipal da Consciência Racial”

Cumprindo o objetivo da solenidade 
de ressaltar e valorizar a cultura 
negra em Ubá, o evento contou com 
participações especiais durante toda 
a sua programação.
De início, os convidados foram rece-
bidos com a apresentação do Grupo 
Garra Mineira de Capoeira, coorde-
nado pelo Mestre Aureliano Nanin. 
Ao passar pelo hall, puderam confe-
rir a exposição de quadros de alunos 
da Oficina de Artes da AST, bem 
como as telas e bonecas confeccio-
nadas em papel reciclado pela Ofici-
na Terapêutica do Caps AD 3 – Cen-
tro de Atenção Psicossocial – Álcool 
e Outras Drogas e, também, a mostra 
fotográfica dos alunos da UEMG 
Campus Ubá sobre a temática.

O público também foi brindado com 
as apresentações da Banda 22 de 
Maio, regida pelo Maestro Marcelo 
Marçal, que executou o Hino Nacio-
nal Brasileiro e a Aquarela do Brasil. 
O hino de Ubá foi cantado pelo Coral 
da Secretaria de Municipal Cultura, 
sob a regência do Maestro Wantuil 
Alexandre. E este, ao saxofone, 
acompanhado pela tecladista Tatiane 
Andrade, apresentou, ainda, a músi-
ca “Carinhoso”, de Pixinguinha.
Destaque para a interpretação, pelo 
jornalista ubaense Thuru Davi, do 
monólogo “Coisa de Preto”, de auto-
ria de Johnatan Oliveira e adaptação 
de Lázaro Ramos. Outro ponto alto 
foi a apresentação da Guarda de Con-
gados Nossa Senhora do Rosário, 
liderada pelo Mestre Zinho.

Seminário sobre Dislexia
CAEE/SME
06/10/17

Conferência “Viva Saudavelmente” 
PMU/Conselhos Municipais

26 e 27/10/17

Seminário de Defesa Social
21º Batalhão de Polícia Militar

14 e 21/11/17

Serviços Públicos de Consumo e Direito 
do Consumidor pautam palestra na CMU
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No dia 16 de outubro os vereadores 
da Câmara Municipal de Ubá 
(CMU) foram até Belo Horizonte 
para uma reunião com o Secretário 
de Saúde de Minas Gerais, Sávio 
Souza Cruz, e com o Deputado Esta-
dual Gilberto Abramo. 
Participaram deste encontro a presi-
dente da CMU, vereadora Rosânge-
la Alfenas, e os vereadores mem-
bros da Comissão de Saúde da Casa, 
Gilson Fazolla Filgueiras e José 
Roberto Reis Filgueiras. Presentes 
também estavam a assistente social 

do Hospital Santa Isabel, Maria 
Luiza Coutinho Teixeira, e a repre-
sentante do Hospi-
tal São Vicente de 
Paulo ,  Rober ta 
Gasparoni.
O s  v e r e a d o r e s 
aprovei taram a 
oportunidade para 
manifestar a preo-
cupação com rela-
ção aos rumos da 
saúde em Ubá e 
ressaltar a urgente 

necessidade de recursos e soluções 
para problemas enfrentados.

Vereadores se reúnem com 
Secretário Estadual de Saúde

Apresentações Culturais
Durante a solenidade, três personali-
dades ubaenses reconhecidas pelos 
relevantes serviços prestados à comu-
nidade negra de Ubá foram homena-
geadas. 
São elas: Ângela Teixeira de Paula, 
vice-coordenadora da AST e ex-
presidente da Federação de Morado-
res das Associações Comunitárias 
dos Bairros, Distritos e Zona Rural 
de Ubá/MG (FEMAC); José Rober-
to Reis Filgueiras, vereador que, em 
2011, apresentou o Requerimento 
solicitando o cumprimento da Lei 
Municipal 2.736 de 1997, para a 

devida realização da solenidade 
comemorativa; e Marli Albino da 
Costa, 1ª secretária, dançante Corta-
Vento, instrumentista e orientadora 
infantil da Guarda de Congados 
Nossa Senhora do Rosário.

Homenagens

A Sessão Solene contou ainda com a 
palestra “Ações Afirmativas e Políti-
cas para Promoção da Igualdade 
Racial e Combate ao Racismo” que 
foi ministrada pela doutora e mestre 
em Educação, Carolina dos Santos 
Bezerra Perez, que é também pesqui-
sadora sobre o jongo, batuques de 
terreiro, comunidades quilombolas, 
relações étnico-raciais e religiosida-
des afro-brasileiras.
“Eu sei que tratar desse tema é algo 
muito difícil, mas nós não podemos 
deixar que os discursos de ódio, into-
lerância e segregação destruam a 
nossa cultura que é tão rica e que 
ajudou a construir a história do nosso 
país”, destacou a palestrante que 
abordou diversos pontos da luta con-
tra a discriminação racial, incluindo 

o respeito à sexualidade, política, 
religião, educação, entre outros. 
Militante das questões raciais, Caro-
lina ainda fez questão de agradecer o 
convite: “Estou muito feliz em poder 
estar aqui e espero que, daqui a 
pouco tempo, eu possa voltar a Ubá e 
nós estejamos em um outro momen-
to do país, tratando de outros temas e 
comemorando ainda mais conquis-
tas”, finalizou.

Palestra

Em sintonia à data, estudantes das 
escolas estaduais de Ensino Funda-
mental e Médio Regular do municí-
pio de Ubá participaram do 3° Con-
curso de Redação, onde foram esti-
mulados, dentro do contexto da Cele-
bração do Dia Municipal da Cons-
ciência Racial, a escrever sobre o 
tema “Igualdade Racial nos Espaços 
de Decisão”.
Promovida pela parceria entre a 
Superintendência Regional de 
Ensino de Ubá e a Associação 
Solano Trindade, a iniciativa visa, 
além de promover a escrita, propor 
uma reflexão aos alunos sobre o 
t ema ,  dando  a  d imensão  da 
importância ao debate sobre o 
combate  ao  p reconce i to  e  a 
discriminação racial em sala de aula 
e na sociedade.
O concurso foi realizado entre 16 de 
outubro e 10 de novembro deste ano 
e os autores das três melhores reda-
ções foram apresentados durante a 
solenidade. Eles receberam um certi-
ficado e uma medalha em reconheci-
mento ao trabalho desenvolvido.
Foram premiados  os  a lunos:
1° lugar: Gustavo Henrique Cuelli 
Lima, aluno do 3° ano da Escola 
Estadual Dr. Levindo Coelho;
2° lugar: Erick Fernandes Carneiro 
Sales, aluno do 9º ano da Escola 

Estadual Raul Soares;
3° lugar: Lívia Teixeira Pires, aluna 
do 8º ano da Escola Estadual Dr. 
Levindo Coelho.
Ao encerrar a solenidade, a vereado-
ra Rosângela Alfenas agradeceu a 
presença de todos, ressaltando a 
importância do debate sobre o tema: 
“Precisamos construir uma socieda-
de livre de todas as formas de opres-
são, principalmente do racismo. E é 
disso que tratamos nesta noite: idei-
as. Ideias em forma de artesanato e 
apresentações culturais; ideias apre-
sentadas em palestra; ideias sendo 
reconhecidas com justas homena-
gens. A solenidade pelo Dia Munici-
pal da Consciência nos mostrou, 
mais uma vez, que os assuntos da 
sociedade precisam ser discutidos 
democraticamente, no campo das 
ideias, tendo todos nós, mais do que 
consciência racial, e sim a consciên-
cia humana”, finalizou.

Concurso de Redação

Quer ver mais fotos? Confira na página 8!
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A Comissão definiu que as 
investigações seguirão quatro 
vertentes: Meio-ambiente; 
Contratos e convênios com a 
Copasa; Fiscalização e obediên-
cia à legislação pelo Poder 
Público; e Controle social. 
De acordo com o Art. 69 do 
Regimento Interno da CMU, 
“no exercício de suas atribui-
ções, a Comissão Parlamentar 
de Inquérito pode:
I – determinar diligências, 
perícias e sindicâncias;
II – ouvir indiciados e testemu-
nhas;
III – requisitar dos órgãos da 
administração direta, indireta e 
funcional informações e docu-
mentos;
IV – solicitar audiência de 
vereadores, convocar secretári-

os municipais e tomar depoi-
mentos de autoridades;
V – requerer ao Tribunal de 
Contas a realização de inspe-
ções e auditorias que entender 
necessárias;
VI – estipular prazo para o 
a tendimento  de  qua lquer 
providência, ou realização de 
diligência sob as penas da lei, 
exceto quando da alçada de 
autoridade judiciária”.
 A Comissão está em processo 
de levantamento de dados e 
envio de requerimentos para 
empresas, órgãos, instituições e 
pessoas físicas que tenham 
alguma ligação com o serviço 
de abastecimento de água em 
Ubá. Está coletando provas, 
depoimentos, documentos e 
todas as informações que 

possam auxiliar na formatação 
da conclusão do inquérito. Além 
disso, os integrantes da CPI 
estão realizando investigações 
in loco, principalmente no que 
tange à preservação ambiental 
ao redor das nascentes e cons-
truções consideradas ilegais.
Após a apreciação do relatório 
com suas conclusões, o Plenário 
poderá determinar seu encami-
nhamento, entre outros, “ao 
Ministério Público, com a cópia 
da documentação, para que 
promova a responsabilidade 
civil ou criminal por infrações 
apuradas e adotem outras 
medidas decorrentes”, confor-
me consta no parágrafo 1° do 
artigo 71 do Regimento Interno 
da Câmara: “É importante 
destacar que este é um processo 

de averiguação onde as ações 
devem ser realizadas e mantidas 
sob sigilo, principalmente no 
que tange à garantia da seguran-
ça de documentos e verificação 
de provas. Por isso, só partici-
pam das reuniões os vereadores 
que a compõem e servidores 
escalados para assessorar os 
trabalhos”, explicou o presiden-
te da CPI, vereador Edeir 
Pacheco da Costa. 
A população pode acompanhar 
o andamento dos trabalhos da 
Comissão Parlamentar de 
Inquérito da Crise Hídrica 
acessando, na página da Câmara 
Municipal, o link:
http://www.uba.mg.leg.br/trans
parencia/cpi/cpi-crise-hidrica-
2017/cpi-da-crise-hidrica-no-
municipio-de-uba 

Sobre os trabalhos da CPI

Os vereadores da Câmara Munici-
pal de Ubá aprovaram por unanimi-
dade o Projeto de Lei n° 64/17, que 
“Dispõe sobre o Incentivo à Cultu-
ra de Ubá e dá outras providênci-
as”. A matéria propôs uma revisão e 
uma nova configuração à Lei Muni-
cipal de Incentivo à Cultura (Lei n° 
3.004, promulgada em 19 de junho 
de 2000).
De acordo com a mensagem envia-
da pela Prefeitura à Casa Legislati-

va, a revisão leva em consideração 
“o amadurecimento cultural local e 
as novas tendências nacionais 
sobre a matéria, inclusive as atinen-
tes à Lei Rouanet e ao Sistema Naci-
onal de Cultura”. 
Antes da aprovação final do Projeto 
de Lei, os vereadores aprovaram, 
também por unanimidade, duas 
propostas de emenda apresentadas 
pela vereadora Jane Cristina Lacer-
da que sugeriam alterações na reda-
ção da matéria com o objetivo de 
garantir a isonomia e a impessoali-
dade, tanto no processo de escolha 
dos projetos, quanto na distribuição 
das verbas; garantir que não haja 
conflito com a Instrução Normativa 
n° 03/2012, relativa à Lei Estadual 
de Incentivo à Cultura, que veda a 
utilização de recursos do Fundo 
Municipal como contrapartida; 
bem como, garantir a remuneração 
dos artistas.
Com os avanços que o Projeto de 
Lei 064/17 apresenta, os benefícios 
dos programas de incentivo à cultu-
ra não vão se resumir apenas aos 
produtores e artistas, mas, também, 
à toda comunidade através da demo-
cratização e da valorização das 
produções populares e dos bens 
materiais e imateriais do municí-
pio.

REUNIÃO ORDINÁRIA

Diante do cenário da grave crise 
hídrica pela qual a cidade vem 
passando, os vereadores da 
Câmara  Municipal  de  Ubá 
aprovaram por unanimidade, 
durante Reunião Ordinária do dia 
23 de outubro,  o Requerimento n° 
200/2017, que estabelece a 
c r i ação  de  uma  Comis são 
Parlamentar de Inquérito (CPI) 
com o objetivo de investigar 
possíveis responsabilidades e 
irregularidades acerca do abaste-
cimento de água no município. 
Diante dessa decisão, foi publica-
da no Diário Oficial do Município 
no dia 27 de outubro, a Portaria n° 
040/2017, que chancelou a 
criação da CPI.
Denominada como CPI da Crise 
Hídrica, a Comissão é conduzida 

pelo Poder Legislativo de Ubá, 
sendo composta por cinco verea-
dores em exercício. Em um prazo 
de 120 dias, já em andamento, eles 
deverão investigar atos omissivos 
e comissivos tanto do Poder 
Público, quanto da Companhia de 
Saneamento de Minas Gerais 
(Copasa) e dos demais órgãos 
envolvidos. Caso haja necessida-
de este prazo poderá ser prorroga-
do por até 60 dias, conforme 
previsto no Regimento Interno da 
CMU, para conclusão dos traba-
lhos.

A Comissão é composta pelos 
vereadores Edeir Pacheco da Costa 
(Presidente), Darci Pires da Silva 
(Vice-presidente), José Roberto Reis 
Filgueiras (Relator), Jane Cristina 

Lacerda Pinto e Antero Gomes de 
Aguiar. 
“Esta é  a  primeira Comissão 
Parlamentar de Inquérito instaurada 
na história da cidade, o que reforça o 
d e s e j o  d o  a t u a l  L e g i s l a t i v o 
Municipal de estar ao lado da 

população investigando processos, 
fiscalizando serviços e obras e 
ajudando a encontrar soluções para 
os problemas por ela vividos” 
explicou o relator da Comissão, 
v e r e a d o r  J o s é  R o b e r t o  R e i s 
Filgueiras.

Entenda sobre a Comissão Parlamentar de 
Inquérito que apura a Crise Hídrica em Ubá

CRISE HÍDRICA

Composição da Comissão

Em pauta no plenário

OUTUBRO/NOVEMBRO de 2017 OUTUBRO/NOVEMBRO de 2017

Embora o Portal da Transparência da 
Prefeitura de Ubá já seja disponibili-
zado na internet, não havia, ainda, 
uma lei que estabelecesse a sua cria-
ção. Diante disso, foi aprovado, pelos 
vereadores da CMU, o Projeto de Lei 
n° 73/17, de autoria do próprio Legis-
lativo, que “Institui o Portal de Trans-
parência de Ubá”.
A  f i n a l i d a d e  d o  P o r t a l  d a 
Transparência de Ubá é a de divulgar 
informações detalhadas sobre os 
órgãos da Administração Direta e 
Indireta do Executivo Municipal, tais 
como receitas, execução orçamen- 
tária, despesas de custeio, licitações, 
entre outras.

Com isso, o PL torna-se relevante 
para a cidade, pois envolve as preo-
cupações legais e as complexidades 
que abrangem o controle da aplica-
ção dos recursos públicos, fazendo 
com que a finalidade e o interesse 
coletivo prevaleçam.
O acesso ao Portal da Transparência 
de Ubá pode ser feito por meio da 
página da Prefeitura de Ubá através 
do link transparencia.uba.mg.gov.br.

Minas Gerais está vivendo um 
longo período de estiagem, e em 
Ubá, esse problema parece estar 
ainda mais latente, devido à crise 
hídrica que se instaurou na cidade. 
Diante deste cenário, os vereadores 

aprovaram o Projeto de Lei n° 
066/17 que “Dispõe sobre aplica-
ção de multa pecuniária pelo des-
perdício de água tratada no municí-
pio de Ubá, quando ocorrerem bai-
xos índices de oferta de água pela 
rede pública de abastecimento”.
De autoria do vereador Darci Pires 
da Silva, a matéria tem como obje-
tivo conscientizar a população 
sobre a importância da economia e 
do uso racional da água potável, de 
forma que não haja desperdícios. 
“Devemos mudar nossos hábitos 
para que a água possa ser utilizada 
de maneira mais consciente e efici-
ente”, enfatizou o vereador.

Outro projeto igualmente aprovado 
por unanimidade pelos vereadores 
foi o PL n° 065/17, de autoria do 
vereador José Roberto Reis Filgue-
iras, que “Acrescenta § 3º ao Art. 3° 
da Lei Municipal n° 2.945, de 20 de 
dezembro de 1999 que regulamenta 
o uso de caçambas no Município de 
Ubá e estabelece normas para sua 
atualização”.
A iniciativa do vereador busca uma 
maior segurança no trânsito da 
cidade, tanto para os pedestres, 
quanto para os condutores de veí-
culos, propondo a coibição à loco-

moção de caçambas sem cobertura 
de proteção. “Desta forma vamos 
evitar a queda de entulhos e lixos 
em vias públicas, que em muitas 
vezes causam transtornos e até 
acidentes em nossa cidade”, expli-
cou o vereador.

Um passo importante para a Cultura Regulamentação do uso de caçambas

Luta contra o desperdício de água

Portal da Transparência

Com o objetivo de assegurar o res-
peito e o tratamento adequado para 
as pessoas com Transtorno do 
Espectro Autista, os vereadores 
ubaenses aprovaram o Projeto de 
Lei n° 71/17 que “Obriga os estabe-
lecimentos públicos e privados do 
município de Ubá a inserir nas pla-
cas de atendimento prioritário o 
símbolo mundial do autismo e dá 
outras providências”.
De acordo com o autor da matéria, 
vereador José Roberto Reis Filgue-
iras, a iniciativa institui um impor-
tante mecanismo de garantia do 
direito das pessoas com o Transtor-
no, de serem tratadas e diferencia-
das como portadores de deficiên-
cia, conforme consta na Lei Federal 

n° 12.764/2012: “Faz-se necessária 
a inclusão do símbolo para garantir 
o direito ao atendimento prioritário 
dessas pessoas da mesma maneira 
que qualquer outra pessoa caracte-
rizada com a doença”, acrescentou.
Importante destacar que os estabe-
lecimentos que não cumprirem a 
Lei sofrerão sanções e multas a 
serem regulamentadas pelo Poder 
Executivo.

Com o objetivo de proteger e defen-
der os animais de maus tratos, aban-
dono, exploração e outros prejuízos à 
segurança e integridade dos mesmos, 
os vereadores aprovaram o Projeto de 
Lei n° 78/17, de autoria do Executivo 
Municipal, que “Cria o Conselho 
Municipal de Proteção e Defesa dos 
Animais – CMPDA e o Fundo Muni-
cipal de Proteção e Defesa dos Ani-
mais – FMPDA e contém outras dis-
posições”.

De acordo com o PL, entre outras 
atribuições, o CMPDA deverá “pro-
mover campanhas educativas visan-
do a conscientização sobre a proteção 
aos animais e a conscientização da 
população a respeito da propriedade 
responsável de animais domésticos”. 
Além disso, deverá atuar como fisca-
lizadora e apoiadora de entidades de 
proteção de animais, localizadas ou 
que atuem no município.
A matéria prevê também a criação do 
Fundo Municipal de Proteção e Defe-
sa dos Animais, vinculado direta-
mente à Secretaria Municipal do 
Ambiente e Mobilidade Urbana, e 
que será destinado a dar todo suporte 
e apoio financeiro às realizações do 
Conselho.Garantia de direito aos autistas

Proteção e Defesa dos Animais

Mais segurança para pais e filhos

De autoria da vereadora Jane Cristina 
Lacerda, o Projeto de Lei n° 48/17, 
que “Dispõe sobre a importância dos 
pais ou responsáveis serem informa-
dos sobre a ausência dos alunos nas 
escolas”, foi aprovado por unanimi-
dade pelos vereadores da CMU.
O PL prevê que os pais ou responsá-
veis sejam informados pela direção 
das escolas sobre ausências injustifi-
cadas dos alunos em sala de aula 
durante o período escolar diário. Essa 
comunicação poderá ser feita via 
SMS, contato telefônico, e-mail, 
aplicativos para dispositivos móveis, 
entre outros.

A vereadora autora da matéria expli-
cou que a iniciativa em nada tem a ver 
com as questões de evasão escolar, 
uma vez que para este assunto já exis-
te uma legislação vigente: “Nossa 
intenção visa a segurança e a integri-
dade física do aluno”, acrescentou. 

No dia 23 de outubro os integrantes 
dos projetos Câmara Mirim e 
Parlamento Jovem Ubá da Câmara 
Municipal de Ubá (CMU) fizeram 
uma visita técnica ao Horto Florestal 
de Ubá e à região da nascente do 
Ribeirão Ubá na Miragaia.
O objetivo da visita, como explicou o 
assessor da Escola do Legislativo, 
Jardel Peron Waquim, foi mostrar aos 
adolescentes a atual situação destes 
locais e como a não manutenção dos 
mesmos pode interferir diretamente 
na vida da comunidade. “A educação 
ambiental é fundamental para a 
formação de um cidadão mais 

consciente”, destacou Jardel.
Durante a ida ao Horto Florestal, os 
visitantes constataram um enorme 
descuido com aquela região. Eles 
encontraram inúmeros materiais 
plásticos jogados pelo caminho, 
provenientes, 
principalmente 
d e  e v e n t o s 
realizados no 
l o c a l .  " E s s a 
área deveria ser 
m u i t o  b e m 
cuidada .  Ela 
t e m  u m 
potencial muito 

grande para se transformar em uma 
área de lazer para todos nós e, quem 
sabe, estimular o turismo na nossa 
cidade", avaliou a estudante Vitória 
Carolina, integrante do Parlamento 
Jovem Ubá.

J á  e m 
Miragaia, os 
e s t u d a n t e s 
visitaram um 
local conheci-
do como Caixa 
D ' á g u a .  A l i 
eles encontra-
ram irregulari-
d a d e s  c o m o 

danos na cerca que delimita o local, 
pastagens degradadas e erosões 
causadas pelo pisoteio animal. Eles 
puderam perceber também que a 
vazão da nascente de água que existe 
na localidade é muito pequena e com 
produção insuficiente para atender a 
população de Ubá.
“Com essa dinâmica, os nossos 
vereadores mirins e os jovens do PJ 
entenderam que cuidar do Meio 
Ambiente é se importar com o 
presente e com um futuro, onde haja 
sustentabilidade e melhor qualidade 
de vida”, concluiu o assessor da 
Escola do Legislativo. 

Vereadores Mirins e Jovens Parlamentares 
visitam Horto Florestal e Miragaia

PROJETOS INSTITUCIONAIS 



PRODUÇÃO LEGISLATIVA
AQUI VOCÊ ACOMPANHA AS PROPOSTAS DOS VEREADORES

Proposições de 09 de outubro de 2017 (cont.)
VEREADORES EDEIR PACHECO, GILSON 
FAZOLLA E JOSELI PINTO 
Indicação 662/17
Solicitação: ao prefeito para realizar a reforma da 
Praça da Independência, Centro, a pedido dos 
munícipes.
Indicação 663/17
Solicitação: ao prefeito para realizar estudos técnicos 
que possibilitem melhorias no tráfego de veículos na 
entrada do Bairro Cibraci, devido ao trânsito intenso 
naquela região, a pedido de munícipes.
Indicação 664/17
Solicitação: ao prefeito para realizar a construção de 
uma calçada nas Ruas José Resende Brando e Adão 
Quintão, respectivamente pertencentes aos bairros 
Bom Pastor e Agroceres, com a instalação de corrimão, 
no intuito de garantir maior segurança aos pedestres, 
principalmente para crianças que estudam nas escolas 
daquela região.
Requerimento 206/17
Solicitação: ao prefeito para realizar o asfaltamento da 
Av. Santiago, Bairro Santa Bernadete, a pedido dos 
moradores. O presente pedido reitera a Indicação nº 
113/17 de autoria da vereadora Rosângela Alfenas.
VEREADORES JANE LACERDA, GILSON 
FAZOLLA, PASTOR DARCI PIRES E EDEIR 
PACHECO 
Requerimento 212/17 
Solicitação: a criação de uma Comissão Especial de 
Acompanhamento da Crise Hídrica, nos termos do Art. 
61  do  Regimento  In te rno ,  para  aver iguar 
irregularidades no fornecimento de água no município. 
A Comissão Especial terá a duração de 30 dias corridos 
a partir de sua criação.

Proposições de 16 de outubro de 2017
VEREADOR ANTERO GOMES 
Indicação 672/17
Solicitação: ao prefeito para realizar a recomposição 
do calçamento da Rua José Rodrigues Pires, Bairro 
Santa Edwiges II, devido a uma recente obra nesta via, 
a pedido dos moradores.
Indicação 673/17
Solicitação: ao prefeito para realizar a construção de 
um passeio na Rua Major Carneiro, nas proximidades 
da ponte e da entrada da Vila Franel, visando a 
possibilitar maior segurança aos transeuntes, a pedido 
dos moradores.
VEREADOR PASTOR DARCI
Indicação 667/17
Solicitação: ao prefeito para realizar o deslocamento 
da faixa preferencial do estacionamento de 
mototaxistas da Praça Guido, em frente a Autoescola 
União e Loja Tozzi Som, para em frente ao Edifício 
Chico Parma – nº 30, pois, na forma atual, está 
prejudicando a entrada e saída de veículos na 
autoescola e de carga e descarga de mercadorias da 
loja.
VEREADORA JANE LACERDA
Requerimento 215/17
Solicitação: ao Sr. Tenente da Polícia Militar 
Ambiental Regional Ubá-MG, Júlio César Cortez, ao 
Sr. Gerente da Seção de Zoonoses Municipal, João de 
Souza Lima, à Sra. Secretária de Saúde Municipal, 
Dulcinea Thinassi Perini, e à Sra. Secretária de 
Educação Municipal, Maria Elizabeth Barros, para 
convidar-lhes a comparecerem a esta Casa Legislativa, 
em um Reunião Ordinária, previamente agendada 
junto à Diretoria, para discorrerem sobre o 
recolhimento de animais na cidade, sobre o ensino do 
bem-estar animal nas escolas e outros assuntos 
correlatos de grande interesse para a população 
ubaense.
Requerimento 216/17
Solicitação: para que a Mesa Diretora desta Casa 
verifique a possibilidade de providenciar ajuda de 
custo à palestrante Elizabeth Suzanne Macgregor, que 
ministra cursos de educação em bem-estar animal para 
docentes, gestores e coordenadores pedagógicos, com 
o intuito de convidá-la a vir à cidade de Ubá. Ela é 
graduada em geografia pela PUC-RJ, pós-graduada 
em Educação Ambiental e coordena, desde 2003, 
cursos voltados para o bem estar-animal. Seus cursos 
são gratuitos e solicita somente alimentação e 
passagem. Durante sua trajetória profissional, 
promoveu a capacitação de mais de 8.000 educadores, 
atingindo milhares de alunos, em 74 municípios 
brasileiros. Desta forma, a presença da professora 
Elizabeth, na cidade de Ubá, será de grande 
importância para a conscientização de educadores e 
educandos, sendo irrisório o gasto do Legislativo 
diante dos benefícios.
VEREADOR JOSÉ ROBERTO FILGUEIRAS
Indicação 668/17
Solicitação: ao prefeito para realizar o calçamento da 
Rua Henrique Groppo, Bairro São José, a pedido dos 
moradores.
Indicação 674/17
Solicitação: ao prefeito para realizar uma operação 
tapa buracos na Rua João Schiavon, Bairro Schiavon, a 
pedido dos moradores.
Requerimento 221/17
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 157/17 de autoria 
do edil Antero Gomes de Aguiar.
VEREADOR JOSELI ANÍSIO 
Indicação 669/17
Solicitação: ao prefeito para realizar a verificação de 
denúncia de moradores da Comunidade do Tanquinho 
a respeito de um desaterro irregular, que está 
promovendo o assoreamento do córrego adjacente. O 
desaterro está situado entre a Chácara do Benezes e o 
Pesque Pague Amigos do Cavalo, na propriedade do 

Sr. Messias, na Comunidade do Tanquinho. A presente 
solicitação é sugerida pelo Sr. vereador suplente 
Ademir do Tanquinho e demais moradores da região.
VEREADOR LUIS CARLOS RIBEIRO 
Indicação 666/17
Solicitação: ao prefeito para realizar a construção de 
dois redutores de velocidade na Rua Mariano 
Rodrigues da Rocha, Bairro Talma, a pedido dos 
moradores.
Requerimento 213/17
Solicitação: ao prefeito para realizar o calçamento da 
Rua João Perón, Bairro Agroceres, a pedido dos 
moradores. A presente solicitação reitera a Indicação 
nº 649/17 de mesma autoria.
Requerimento 214/17
Solicitação: ao prefeito para realizar o calçamento da 
Rua Maria Burato Migliorini, Bairro San Rafael, a 
pedido dos moradores. A presente solicitação reitera a 
Indicação nº 075/17 de autoria da vereadora Jane 
Cristina Lacerda Pinto.
VEREADORES EDEIR PACHECO, GILSON 
FAZOLLA E JOSELI ANISIO 
Indicação 671/17
Solicitação: ao prefeito para realizar a construção da 
rede de captação de águas pluviais na Rua Alameda das 
Hortências, Bairro Cidade Jardim, a pedido dos 
moradores.
Requerimento 218/17
Solicitação: à Sra. Proprietária da Empresa Horizonte 
Service (CNPJ - 11.341.090/0001-09), Andrea 
Cristina Silva de Paiva, ao preposto da empresa em 
Ubá, Sr. Cláudio Oliveira, para convidar-lhes a 
participarem de uma Reunião Ordinária nesta Casa 
Legislativa, previamente agendada junto à Diretoria, 
para discorrerem sobre os contratos celebrados entre a 
Prefeitura de Ubá e a empresa, e demais assuntos 
correlatos de grande interesse à população ubaense.
Requerimento 219/17
Solicitação: ao prefeito para realizar o calçamento da 
Rua Afonso Pereira Santiago, Bairro da Luz, a pedido 
dos moradores. A presente solicitação reitera a 
Indicação nº 40/17 do edil Antero Gomes de Aguiar.
Requerimento 220/17
Solicitação: ao prefeito para realizar limpeza nos 
córregos dos bairros Palmeiras, São Domingos e 
Waldemar de Castro (Beco do Sapo), a pedido dos 
moradores. A presente solicitação reitera parcialmente 
o Requerimento nº 174/17 de mesmas autorias.
Moção de Pesar 052/17
Pelo falecimento do Sr. Valter Alves Leite, ocorrido 
recentemente.

Proposições de 23 de outubro de 2017
VEREADOR ANTERO GOMES
Indicação 675/17
Solicitação: ao prefeito para realizar a poda de árvores 
em todas as ruas do Bairro Santa Edwiges, 
especialmente da Rua Elpídia da Silva Fagundes, a 
pedido dos moradores.
Indicação 676/17
Solicitação: ao prefeito para realizar a colocação de 
duas tampas de bueiros na Rua Geraldo Campos, 
Bairro São Domingos, especificamente em frente aos 
números 249 e 387, a pedido dos moradores.
Requerimento 217/17
Solicitação: ao prefeito para realizar o calçamento do 
logradouro que interliga as ruas Elpídia da Silva 
Fagundes, do Bairro Santa Edwiges, até a Av. Senador 
Levindo Coelho, do Bairro Antonina Coelho, no trecho 
próximo ao Fórum da Justiça Estadual da Comarca de 
Ubá, a pedido dos moradores.
VEREADOR PASTOR DARCI
Requerimento 226/17
Solicitação: ao prefeito para realizar a construção de 
um redutor de velocidade na Av. Olegário Maciel, 
Bairro Industrial, especificamente em frente ao portão 
do Campo do Industrial e Sacola Silva, a pedido dos 
jogadores do Industrial Futebol Clube. A presente 
solicitação reitera parcialmente a Indicação nº 170/17 
de autoria do edil infra-assinado e dos vereadores 
Edeir Pacheco Costa, Gilson Fazolla Filgueiras, Joseli 
Anísio Pinto e Rosângela Alfenas.
Moção de Congratulações e Aplausos 053/17
ao Sr. Artur Pires de Camargos Junior, professor da 
Escola Estadual Professor Francisco Arthidoro Costa, 
pela conquista do primeiro lugar com o projeto “As 
Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) nos 
Anos Iniciais do Ensino Fundamental: EaD para 
Crianças” do “Prêmio Professores do Brasil” da etapa 
do Estado de Minas Gerais.
VEREADOR EDEIR PACHECO 
Moção de Congratulações e Aplausos 054/17
À Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, através 
do Comando da 35ª CIA. de PMMG e, de forma 
especial, a todos os policiais militares que atuaram 
diretamente na ação que culminou com a identificação 
e indiciamento de mais de duas dezenas de elementos 
que, de acordo com boletim de ocorrências, 
integravam uma quadrilha de tráfico de drogas ilícitas 
na região central de Ubá. 
VEREADOR JOSÉ ROBERTO FILGUEIRAS
Indicação 677/17
Solicitação: ao prefeito para realizar a construção de 
um redutor de velocidade na Rua Amadeus José 
Schiavon, Bairro Schiavon, especificamente em frente 
à residência de nº 123, a pedido dos moradores.
Requerimento 222/17
Solicitação: ao prefeito para realizar a construção de 
dois redutores de velocidade na Rua Francisco 
Teixeira de Abreu, Bairro Palmeiras, especificamente 
sendo um em frente ao nº 56 e outro ao nº 315, a pedido 
dos moradores. A presente solicitação reitera 
parcialmente a Indicação nº 288/17 de autoria dos 
vereadores Edeir Pacheco da Costa, Gilson Fazolla 
Filgueiras, Joseli Anísio Pinto e Darci Pires da Silva.
VEREADOR JOSELI ANÍSIO 

Indicação 690/17
Solicitação: ao prefeito para realizar a limpeza de 
todos os logradouros do Bairro Laranjal, uma vez que o 
bairro está legalizado junto à Prefeitura, a pedido dos 
moradores e do vereador suplente Ademir do 
Tanquinho.
Indicação 691/17
Solicitação: ao prefeito para realizar a recomposição 
do calçamento de todos os logradouros do Bairro 
laranjal, a pedido dos moradores e do vereador 
suplente Ademir do Tanquinho.
Indicação 692/17
Solicitação: ao prefeito para realizar a recomposição 
do calçamento das Ruas Pio XII, João Paulo I, João 
Paulo II, todas do Bairro João Teixeira, a pedido dos 
moradores e do vereador suplente Ademir do 
Tanquinho.
VEREADORES EDEIR PACHECO, GILSON 
FAZOLLA E JOSELI ANISIO 
Indicação 678/17
Solicitação: ao prefeito para realizar a reforma das 
grades de dois bueiros localizados nas proximidades 
do nº 73 da Rua José Costa Marques, a pedido dos 
moradores.
Requerimento 224/17
Solicitação: ao prefeito para realizar o asfaltamento da 
Rua Afonso Ivo de Felippe, localizada entre os bairros 
Santa Cruz e Peluso, a pedido dos moradores. A 
presente solicitação reitera a Indicação nº 475/17 de 
autoria do edil Antero Gomes de Aguiar.
Requerimento 225/17
Solicitação: ao prefeito para realizar a instalação de um 
poste com luminária no final da Rua José Marcelo da 
Rocha, Bairro Palmeiras, a pedido dos moradores. A 
presente solicitação reitera a Indicação nº 270/17 de 
mesmas autorias.
Requerimento 227/17
Solicitação: ao prefeito para realizar o calçamento da 
Rua Lenir Guiziline de Andrade, Bairro Industrial, a 
pedido dos moradores. A presente solicitação reitera a 
Indicação nº 469/17 de autoria do edil Luis Carlos 
Teixeira Ribeiro. 
Requerimento 228/17
Solicitação: à Sra. Maria José, representante da 
Empresa Horizonte Service em Ubá, para convidar-lhe 
a participar de uma Reunião Ordinária nesta Casa 
Legislativa, previamente agendada junto à Diretoria, 
para discorrer sobre os contratos celebrados entre a 
Prefeitura de Ubá e a Horizonte Service, e outros 
assuntos correlatos de grande interesse para a 
população ubaense.
VEREADORES EDEIR PACHECO, ANTERO 
GOMES, PASTOR DARCI, JANE LACERDA, 
JOSÉ ROBERTO FILGUEIRAS E DEMAIS 
VEREADORES
Requerimento 200/17
Solicitação: à Presidência para que seja instaurada uma 
Comissão Parlamentar de Inquérito - CPI, com o 
objetivo de apurar, como fato determinado, as 
possíveis responsabilidades e irregularidades com 
relação à crise hídrica no Município de Ubá.

Proposições de 30 de outubro de 2017
VEREADOR ANTERO GOMES 
Indicação 696/17
Solicitação: ao prefeito para realizar a instalação de 
três postes com luminária no Beco do Caetano, situado 
na Vila Franel, nas proximidades da Rua Major 
Carneiro, a pedido dos moradores.
Representação 071/17
Solicitação: ao Sr. Leandro Borges da Cruz, Gerente 
Distrital da COPASA-Ubá, para solicitar-lhe o 
prolongamento da rede de água na Rua Lenir Guiziline 
de Andrade, Bairro Industrial, em um trecho de 
aproximadamente 200 metros, a pedido dos 
moradores.
VEREADOR PASTOR DARCI 
Indicação 695/17
Solicitação: ao prefeito para realizar a instalação de 
novas grades no bueiro localizado no início da Rua São 
Jerônimo, Bairro Talma, a pedido dos moradores.
Requerimento 230/17
Solicitação: à Presidência para que estude a criação de 
aperfeiçoamentos para a segurança desta Casa. Para 
tanto, sugerem-se estudos que visem melhorias para a 
saída de emergência, a colocação de extintor de 
incêndio em todos os andares e a instalação de um 
detector de metais na portaria. Tais propostas visam 
garantir maior segurança ao enorme contingente de 
visitantes que a Câmara recebe diariamente, inclusive 
nos finais de semana.
VEREADORA JANE LACERDA
Requerimento 232/17
Solicitação: ao Sr. Patrick Tavares Gomes, 
Comandante da 3ª Cia de Bombeiros Militar, para que 
realize a gentileza de remeter a cópia do boletim de 
ocorrência de um acidente ocorrido na Rodovia Ubá-
Visconde do Rio Branco, no trecho após o Pathernon, 
onde dois trabalhadores foram soterrados em um 
loteamento.
Requerimento 234/17
Solicitação: ao prefeito e à Secretaria de Finanças para 
que seja remetida a lista de débitos cancelados na 
divida ativa por prescrição de prazo, com o nome das 
pessoas físicas ou jurídicas, montante principal, juros, 
multas e correção monetárias, para conhecimento 
desta Casa.
VEREADOR JORGE GERVASIO 
Indicação 697/17
Solicitação: ao prefeito para realizar a criação de um 
mercado municipal no local onde funciona a Feira 
Livre, e a realização de feiras-livres em ruas escolhidas 
do município e exclusivamente para produtos rurais.
Indicação 698/17
Solicitação: ao prefeito para realizar a pintura de uma 
faixa de pedestres em frente ao nº 108 da Rua Manoel 

Casal, Bairro Vila Casal, em frente à Igreja Deus 
Ministério de Madureira.
VEREADOR JOSÉ ROBERTO FILGUEIRAS
Indicação 693/17
Solicitação: ao prefeito para realizar a recomposição 
asfáltica de um pequeno trecho em frente ao nº 340 da 
Rua Amadeus José Schiavon, Bairro Schiavon, devido 
a uma obra no local, a pedido dos moradores.
VEREADOR LUIS CARLOS RIBEIRO 
Indicação 694/17
Solicitação: ao prefeito para realizar a construção da 
rede de esgoto da Rua Lenir Guiziline de Andrade, 
Bairro Industrial, a pedido dos moradores.
VEREADORA ROSÂNGELA ALFENAS
Moção de Pesar 055/17
Pelo falecimento do Sr. Ari Homem da Costa, ocorrido 
recentemente.
VEREADORES EDEIR PACHECO, GILSON 
FAZOLLA E JOSELI ANISIO 
Requerimento 229/17
Solicitação: ao Senhor Deputado Estadual Dr. Wilson 
Batista, para solicitar-lhe maiores informações a 
respeito da Carreta de Prevenção ao Câncer, amparada 
pela Lei Estadual nº 20.658/2013, especialmente com 
relação aos seguintes tópicos:
Como realizar a solicitação da Carreta de Prevenção ao 
Câncer para a cidade de Ubá?
Quais são os serviços e procedimentos médicos 
realizados?
Há algum tipo de ônus ou contrapartida por parte do 
município?
Requerimento 231/17
Solicitação: ao prefeito para que seja remetida a 
seguinte informação, nos termos do Parágrafo Único 
do Art. 56 da Lei Orgânica Municipal, a esta Casa 
Legislativa: a Prefeitura de Ubá e a empresa Talento 
Produções já celebraram algum contrato resultante de 
processo licitatório?
VEREADORES GILSON FAZOLLA, JOSÉ 
ROBERTO FILGUEIRAS E ALEXANDRE 
MENDES
Requerimento 233/17
Solicitação: à Sra. Dulcinéa Thinassi Perini, Secretária 
Municipal de Saúde, e ao Sr. Roberto Alves Vieira, 
Secretário do Consórcio Intermunicipal de Saúde – 
SIMSAÚDE, para convidar-lhes a comparecem a esta 
Casa Legislativa para discorrem sobre as atribuições 
do município e do consórcio no que tange  a realização 
de serviços relacionados à saúde, e outros assuntos 
correlatos de grande interesse à população ubaense, 
em uma data previamente agendada de comum acordo. 
Solicitam também o empréstimo do Plenário, com a 
disponibilização de data show e microfones, para a 
realização da reunião.

Proposições de 06 de novembro de 2017
VEREADOR ANTERO GOMES 
Indicação 702/17
Solicitação: ao prefeito para realizar o aumento do 
diâmetro do logradouro que interliga o Bairro Cristo 
Redentor ao Bairro Caxangá, no trecho em frente ao 
Supermercado Carinho, a pedido dos moradores.
VEREADOR PASTOR DARCI 
Indicação nº 704/17
Solicitação: solicita ao Prefeito de Ubá, a construção 
de uma guarita no Ponto 1 da Praça São Januário, a 
pedido dos taxistas.
VEREADOR JORGE GERVÁSIO
Indicação nº 703/17
Solicitação: ao prefeito onde solicita realização de 
estudos técnicos necessários que viabilizem a criação 
de um Mercado Municipal no local onde hoje se 
encontra a feira livre e a realização de “feiras-livres” 
em ruas escolhidas do município exclusivamente para 
produtores rurais.
Moção de Pesar nº 057/17, pelo falecimento do Diretor 
e Técnico do Departamento de Tênis de Mesa da 
Associação dos Empregados no Comércio de Ubá, 
Senhor José Dias de Oliveira.
VEREADOR LUIS CARLOS RIBEIRO
Indicação 699/17
Solicitação: ao prefeito para realizar a construção de 
um muro de contenção em frente ao nº 553 da Rua 
Oseas Maranhão, Bairro Oseas Maranhão, devido a 
um desmoronamento, a pedido dos moradores.
Indicação 700/17
Solicitação: ao prefeito para realizar a construção da 
rede de esgoto da Rua Luiz Bigonha, Bairro Louriçal, a 
pedido dos moradores.
Representação 072/17
Solicitação: ao Sr. Ricardo Santana, Diretor da Viação 
Ubá, para solicitar-lhe, a pedido de moradores, que 
seja criada uma rota de ônibus na parte alta do bairro 
Nova Olinda, preferencialmente na Rua Ipanema.
VEREADORA ROSÂNGELA ALFENAS
Moção de Congratulações e Aplausos 056/17�
Ao Sr. Ayssen Saliba, por seu amor e dedicação ao tênis 
de mesa.
VEREADORES EDEIR PACHECO, GILSON 
FAZOLLA E JOSELI ANISIO 
Indicação 701/17
Solicitação: ao prefeito para realizar estudos para 
providenciar melhorias no funcionamento da 
Universidade do Estado de Minas Gerais – UEMG 
(Campus Ubá).

Proposições de 13 de novembro de 2017
VEREADOR ALEXANDRE MENDES 
Requerimento 241/17
Solicitação: ao prefeito para realizar a construção de 
uma academia ao ar livre para atender a população da 
Colônia Padre Damião, a pedido dos moradores. O 
presente pedido reitera a Indicação nº 052/17 de 
mesma autoria.
Requerimento 242/17
Solicitação: ao prefeito para realizar a revitalização da 
Praça José Custódio Pereira, localizada no Povoado 

São Domingos (Colônia Padre Damião). O presente 
pedido reitera a Indicação nº 053/17 de mesma autoria.
Requerimento 243/17
Solicitação: ao prefeito para realizar o asfaltamento da 
Rodovia Dr. Heitor Peixoto Toledo (no trecho 
compreendido do trevo até as Comunidades Boa Vista, 
Colônia Padre Damião e Povoado São Domingos). O 
presente pedido reitera a Indicação nº 054/17 de mesma 
autoria.
Requerimento 244/17
Solicitação: ao prefeito para realizar a colocação de 
redutores de velocidade na Rodovia Dr. Heitor Peixoto 
Toledo (no trecho compreendido do trevo até as 
Comunidades Boa Vista, Colônia Padre Damião e 
Povoado São Domingos), após o asfaltamento da via. O 
presente pedido reitera a Indicação nº 058/17 de mesma 
autoria.
Requerimento 245/17
Solicitação: ao prefeito para realizar o asfaltamento da 
Rua dos Vicentinos, localizada na parte do alta do 
Bairro Louriçal, a qual é interligada nas ruas 07 e 08 do 
Bairro São Domingos, a pedido dos moradores. O 
presente pedido reitera a Indicação nº 168/17 de mesma 
autoria.
Requerimento 246/17
Solicitação: ao prefeito para realizar a construção de 
uma academia popular na Comunidade da Barrinha, 
para o usufruto dos moradores daquela localidade e 
adjacências. O presente pedido reitera a Indicação nº 
203/17 de mesma autoria.
Requerimento 247/17
Solicitação: ao prefeito para realizar a construção de 
três redutores de velocidade ao longo da Av. 
Comendador Jacinto Soares de Sousa Lima, Bairro 
Dico Teixeira, a pedido de empresários daquela região. 
A presente solicitação reitera o Requerimento 063/17 
de mesma autoria e, parcialmente, a indicação nº 
169/17 do edil Luis Carlos Teixeira Ribeiro.
Requerimento 248/17
Solicitação: ao prefeito para realizar o calçamento dos 
seguintes logradouros da Colônia Padre Damião e 
Povoado São Domingos: Projetada, Manoel Soares 
Ferreira, Odilon dos Reis, Maria Arantes, José Rodrigo 
de Freitas, Maria Efigência de Oliveira, Gustavo 
Moreira, Manoel Cataldo Pinto. A presente solicitação 
reitera a Indicação nº 216/17 de mesma autoria.
Requerimento 249/17
Solicitação: ao prefeito para realizar a colocação de 
dois postes no Povoado São Domingos, Colônia Padre 
Damião, sendo um no final da Rua José Messias e outro 
no final da Rua Maria de Lourdes Marçal, em virtude da 
escuridão que se encontram os locais citados, a pedido 
dos moradores. A presente solicitação reitera a 
Indicação nº 377/17 de mesma autoria.
Representação nº 075/17
Solicitação: às concessionárias de telefonia móvel 
VIVO e OI, para sugerir a realização de estudos que 
possibilitem a instalação de torre para difusão de sinal 
móvel na Comunidade da Colônia Padre Damião, em 
Ubá-MG, a pedido dos moradores.
Moção de Pesar 059/17
Pelo falecimento da Sra. Aparecida Ferreira Matias, 
ocorrido recentemente.
VEREADOR ANTERO GOMES
Indicação 712/17
Solicitação: ao prefeito para realizar a construção da 
rede de esgoto da Rua Irmãos Peron, Bairro Agroceres, 
a pedido dos moradores.
Indicação 712/17
Solicitação: ao prefeito para realizar o calçamento da 
Rua Ari Peron, Bairro Agroceres, a pedido dos 
moradores.
VEREADORA JANE LACERDA 
Indicação 710/17
Solicitação: ao prefeito para realizar a limpeza de 
bueiros entupidos na Rua Quirinópolis, no Bairro 
Talma.
Requerimento 240/17
Solicitação: ao prefeito, que por meio da Secretaria 
Municipal de Saúde, remeta a esta Casa Legislativa, 
nos termos do Parágrafo Único do Art. 56 da Lei 
Orgânica Municipal, as seguintes informações:
Houve denúncia que alguns servidores da Secretaria de 
Saúde estão encaminhando pacientes com câncer para o 
Grupo de Apoio ao Paciente com Câncer – GRAPAC, 
para que o tratamento seja arcado por essa entidade. 
Essa informação é verídica? (Tendo em vista que o 
GRAPAC é uma entidade sem fins lucrativos que 
somente fornece apoio por meio de informações aos 
pacientes com câncer).
A Secretaria de Saúde tem a informação se o Hospital 
ASCOMCER, localizado em Juiz de Fora-MG, está 
realizando o exame de imunohistoquímica aos 
pacientes ubaenses?
VEREADOR LUIS CARLOS RIBEIRO 
Representação 064/17
Solicitação: ao Sr. Helvécio Miranda Magalhães 
Júnior, Secretário de Estado de Planejamento e Gestão 
de Minas Gerais (Seplag), para solicitar-lhe a gentileza 
de realizar estudos que possibilitem a instalação de uma 
Unidade de Atendimento Integrado na cidade de Ubá, 
onde sejam previstos os serviços de emissão de carteira 
de identidade, CPF, consulta de  multas, carteira de 
trabalho, antecedentes criminais, título de eleitor, SINE 
e outras importantes demandas de natureza pública para 
atender população de Ubá e região.
VEREADORES GILSON FAZOLLA E LUIS 
CARLOS RIBEIRO 
Requerimento 239/17
Solicitação: ao prefeito o desentupimento de dois 
bueiros localizados nas proximidades da residência de 
nº 240 da Rua Sete lagoas, Bairro Santana, a pedido dos 
moradores. O presente pedido reitera a Indicação nº 
581/17 de mesmas autorias.
VEREADORES JOSÉ ROBERTO FILGUEIRAS 

E ALEXANDRE MENDES
Moção de Congratulações e Aplausos 058/17
À Banda Psicose, pelo transcurso de seus 30 anos de 
criação.
VEREADORES EDEIR PACHECO, GILSON 
FAZOLLA E JOSELI ANISIO 
Indicação 705/17
Solicitação: ao prefeito para realizar a colocação de um 
contêiner de lixo na Rua Vereador Sebastião Lisboa de 
Andrade, Bairro Peluso, a pedido dos moradores.
Indicação 706/17
Solicitação: ao prefeito para realizar a construção de 
um bueiro ou de uma canaleta na Rua José Campomizzi 
Filho, Altair Rocha, no trecho entre os números 50 a 70, 
a pedido dos moradores.
Indicação 707/17
Solicitação: ao prefeito para realizar a construção de 
um bueiro na Rua Cônego Vidal, Bairro São Sebastião, 
a pedido dos moradores.
Indicação 708/17
Solicitação: ao prefeito para realizar a construção de 
rede de esgoto na Rua Colbert de Moura, Bairro Talma, 
pois está desaguando em um bueiro, causando forte mal 
cheiro para os moradores. 
Indicação 709/17
Solicitação: ao prefeito para realizar a reforma do 
calçamento da Rua São Paulo, Bairro Talma, a pedido 
dos moradores.
Requerimento 236/17
Solicitação: ao prefeito para realizar o desentupimento 
de um bueiro localizado em frente ao nº 35 da Rua Dr. 
Adjalme da Silva Botelho, Bairro Seminário, a pedido 
dos moradores. O presente pedido reitera a Indicação nº 
524/17 de mesmas autorias.
Requerimento 237/17
Solicitação: ao prefeito para que seja remetida a cópia 
do contrato celebrado entre a Prefeitura de Ubá e a 
empresa Horizonte Service, nos termos do Parágrafo 
Único do Art. 56 da Lei Orgânica de Ubá.
Requerimento 238/17
Solicitação: à Sra. Andrea Cristina Silva de Paiva, 
proprietária da empresa Horizonte Service, e à Sra. 
Maria José, representante dessa em Ubá, para 
convocar-lhes a comparecerem a esta Casa Legislativa, 
em uma Reunião Ordinária, em data previamente 
agendada junto à Diretoria, para discorrerem sobre os 
serviços dessa empreiteira na cidade de Ubá, tendo em 
vista a ausência de resposta com relação ao convite 
encaminhado por meio dos Requerimentos nº 218/17 e 
nº 228/17.

Proposições de 20 de novembro de 2017
VEREADOR ALEXANDRE MENDES 
Requerimento 253/17
Solicitação: ao prefeito para realizar o asfaltamento da 
Rodovia Dr. Heitor Peixoto Toledo, no trecho 
compreendido do trevo até as Comunidades Boa Vista, 
Colônia Padre Damião e Povoado São Domingos, e, 
posteriormente, a construção de redutores de 
velocidade e da rede de águas pluviais ao longo do 
logradouro. A presente solicitação reitera o 
Requerimento nº 115/17 de mesma autoria.
Requerimento 254/17
Solicitação: ao prefeito para realizar o asfaltamento da 
Rua Adão Quintão, Bairro Agroceres, a pedido dos 
moradores. A presente solicitação reitera a Indicação nº 
464/17 de mesma autoria.
Requerimento 255/17
Solicitação: ao prefeito para realizar a instalação de 
placas sinalizadoras que indiquem a localização da 
Colônia Padre Damião, do Povoado São Domingos e 
do Povoado Boa Vista, desde o Trevo de acesso, a 
pedido dos moradores. A presente solicitação reitera a 
Indicação nº 536/17 de mesma autoria.
Requerimento 256/17
Solicitação: ao prefeito para realizar a reforma da Praça 
José Custódio Pereira, localizada no Povoado São 
Domingos, a pedido dos moradores. A presente 
solicitação reitera a Indicação nº 538/17 de mesma 
autoria.
Requerimento 257/17
Solicitação: ao prefeito para realizar estudos técnicos 
que possibilitem a construção de um trevo de acesso ao 
Povoado Boa Vista, a pedido dos moradores. A presente 
solicitação reitera a Indicação nº 539/17 de mesma 
autoria.
Requerimento 258/17
Solicitação: ao prefeito para tomar providências 
urgentes quanto à rede de esgoto localizada na Rua 
Mariana Arantes, do Povoado São Domingos (Colônia 
Padre Damião), pois a mesma escorre para o córrego ali 
existente, que se encontra praticamente sem água nesta 
época, em decorrência da seca, ocasionando intenso 
mau cheiro que tem trazido sérios transtornos para os 
moradores locais, em sua maioria enfermos. A presente 
solicitação reitera a Indicação nº 549/17 de mesma 
autoria.
Requerimento 259/17
Solicitação: ao prefeito para realizar o asfaltamento de 
um pequeno trecho localizado na esquina entre as ruas 
Elisa Amaral Peron e Curitiba, no Bairro Agroceres, a 
pedido dos moradores. O presente pedido reitera a 
Indicação nº 078/17 do edil Antero Gomes de Aguiar e o 
Requerimento nº 165/17 de mesma autoria.
Requerimento 260/17
Solicitação: ao prefeito para realizar a construção de 
três redutores de velocidade ao longo da Rua Pedro 
Paiva, no Bairro Laurindo de Castro, a pedido dos 
moradores. A presente solicitação reitera a Indicação nº 
598/17 de mesma autoria.
Requerimento 261/17
Solicitação: ao prefeito para realizar a colocação de 
uma placa de sinalização de estacionamento 
preferencial em frente ao Ubá Commercial Center, 
situado na Rua Cel. Carlos Brandão, 99, para o uso de 
clientes dos consultórios médicos, escritórios e lojas 

em geral do local. A presente solicitação reitera a 
Indicação nº 614/17 de mesma autoria.
Requerimento 262/17
Solicitação: ao prefeito para realizar a construção de 
um redutor de velocidade na Rua Adão Quintão, Bairro 
Agroceres, entre os números 171 e 200, a pedido dos 
moradores, pois há muitos condutores que utilizam a 
estrada de chão adjacente em alta velocidade, 
colocando em risco a segurança dos moradores e 
pedestres. A presente solicitação reitera a Indicação nº 
651/17 de mesma autoria. 
VEREADOR ANTERO GOMES
Indicação 713/17
Solicitação: ao prefeito para realizar o asfaltamento da 
Rua Guerino Peron, Bairro Cristal, a pedido dos 
moradores.
Indicação 714/17
Solicitação: ao prefeito para realizar a instalação de 
uma grade em cima de um muro na Rua Santa 
Anastácia, Bairro São Domingos, localizado em frente 
aos números 486 e 496, com o objetivo de garantir 
maior segurança aos moradores.
Indicação 715/17
Solicitação: ao prefeito para realizar o asfaltamento da 
Rua Cristalina, Bairro Cristal, a pedido dos moradores.
Requerimento 250/17
Solicitação: ao prefeito para realizar a colocação de 
uma grade em cima do muro construído pela 
Administração Municipal no início da Rua Santa 
Anastácia, Bairro São Domingos, em vistas de garantir 
segurança aos moradores. A presente solicitação reitera 
a Indicação nº 682/17 de mesma autoria.
VEREADOR PASTOR DARCI
Indicação 716/17
Solicitação: ao prefeito para realizar limpeza em toda a 
extensão do campus da Universidade do Estado de 
Minas Gerais -UEMG, situado na Comunidade da 
Ligação, devido ao grande acúmulo de mato e entulho.
VEREADOR EDEIR PACHECO 
Moção de Pesar 060/17
Pelo falecimento do Sr. João Ferreira Soares, 
carinhosamente conhecido como Joãozinho, ocorrido 
recentemente.
VEREADORA JANE LACERDA 
Indicação 724/17
Solicitação: ao prefeito para realizar a limpeza geral de 
todos os bueiros do Bairro Santa Edwiges.
VEREADOR JOSÉ ROBERTO FILGUEIRAS
Indicação 719/17
Solicitação: ao prefeito para realizar o tapamento de um 
buraco na Rua Mario Tavares Pereira, em frente ao nº 
98, Bairro Augusta, a pedido dos moradores.
Indicação 720/17
Solicitação: ao prefeito para realizar o recapeamento 
asfáltico da Rua Francisco Teixeira de Abreu, Bairro 
Palmeiras, a pedido dos moradores.
Requerimento 263/17
Solicitação: à Mesa Diretora para que seja agendada 
uma Audiência Pública para apresentação à População 
do Plano Plurianual (PPA) e da Lei Orçamentária Anual 
(LOA). Sugere-se que seja definida uma data o mais 
breve possível, a fim de proporcionar tempo hábil para 
sua tramitação dentro desta Casa. E, para o 
acompanhamento da população, solicita-se que seja 
marcada para as 19h.
VEREADOR JOSELI ANÍSIO 
Indicação 721/17
Solicitação: ao prefeito para realizar o desentupimento 
das manilhas localizadas desde o nº 60 da Rua Realino 
Sebastião Firmiano, Bairro Jardim Esperança, até o 
córrego adjacente, devido ao grande acúmulo de terra e 
lama, a pedido dos moradores.
Indicação 722/17
Solicitação: ao prefeito para realizar a demarcação da 
Rodovia Ubá-Divinésia, no trecho do Tanquinho, com 
relação às linhas pontilhadas e contínuas, aviso de pare 
e outras importantes sinalizações para aquela 
localidade, a pedido dos moradores.
Indicação 723/17
Solicitação: ao prefeito,  ao Sr. José Eduardo Duarte, 
Coordenador Regional do DEER regional Ubá-MG, e 
ao Sr. Júlio César Cortez, Tenente da Polícia Militar 
Ambiental Regional Ubá-MG, para apresentar-lhes a 
denúncia de moradores de uma construção irregular de 
um galpão na Rodovia Ubá-Divinésia, na Comunidade 
do Tanquinho, próximo ao Sítio Toa a Toa, de 
propriedade do Sr. Geraldo Teixeira. Segundo os 
moradores locais, o galpão está sendo construído muito 
próximo à rodovia, não respeitando a margem de 
segurança, e a um córrego, no qual está ocorrendo 
assoreamento de seu leito.
VEREADOR LUIS CARLOS RIBEIRO 
Indicação 717/17
Solicitação: ao prefeito para realizar o calçamento da 
Rua Mauri Martins de Oliveira, Bairro Santa 
Bernadete, a pedido dos moradores.
Indicação 718/17
Solicitação: ao prefeito para realizar a limpeza em toda 
a extensão da Rua Lenir Guiziline de Andrade, Bairro 
Industrial, a pedido dos moradores.
VEREADORES EDEIR PACHECO, GILSON 
FAZOLLA E JOSELI ANISIO 
Requerimento 251/17
Solicitação: ao prefeito para realizar a instalação de um 
poste com luminária em frente ao nº 389 da Rua 
Francisco André de Araújo, Bairro Bela Vista, a pedido 
dos moradores. A presente solicitação reitera o 
Requerimento nº 116/17 de mesmas autorias.
Requerimento 252/17
Solicitação: ao prefeito para realizar a reforma do 
escadão localizado entre as Ruas João Schiavon e José 
Doriguetto, Bairro Schiavon, com a instalação de 
corrimão nas laterais e alargamento dos degraus, a 
pedido dos moradores. A presente solicitação reitera 
parcialmente a Indicação nº 574/17 de autoria do edil 

José Roberto Filgueiras.
Requerimento 264/17
Solicitação: ao prefeito para realizar para que seja 
remetida a seguinte informação nos termos do 
Parágrafo Único do Art. 56 da Lei Orgânica Municipal:
A Prefeitura de Ubá está tomando alguma providência 
para colocar em prática o Plano de Mobilidade Urbana? 
Vale ressaltar que o prazo é até o mês de abril de 2018 e 
o município perderá importantes recursos caso não se 
adeque.
VEREADORES EDEIR PACHECO, PASTOR 
DARCI, ANTERO GOMES E GILSON FAZOLLA 
Requerimento 223/17
Solicitação: à Direção da Fundação Municipal Irailda 
Ribeiro – FUNIR, para solicitar a gentileza de que as 
seguintes informações sejam remetidas a esta Casa 
Legislativa, nos termos do Parágrafo Único do Art. 56 
da Lei Orgânica Municipal:
Qual é o montante de recursos direcionados pela 
FUNIR para a UEMG nos últimos cinco anos?
Quem é o atual responsável pela direção da FUNIR?
Quantos e onde estão alocados os funcionários da 
FUNIR?
Requerimento 265/17
Solicitação: ao prefeito para realizar estudos para 
providenciar melhorias no funcionamento da 
Universidade do Estado de Minas Gerais – UEMG 
(Campus Ubá). A presente solicitação reitera a 
Indicação nº 701/17 de mesmas autorias.

Proposições de 27 de novembro de 2017
VEREADOR ALEXANDRE MENDES 
Indicação 729/17
Solicitação: ao prefeito para realizar o asfaltamento dos 
seguintes logradouros localizados no Bairro Xangrilá: 
Rua Aristeu Soares de Oliveira, Rua Augusto Guido da 
Silva, Rua Avelino Leitão e Rua Maria da Conceição 
Nascimento Quírico.
Requerimento 267/17
Solicitação: ao prefeito para realizar a construção de 
quatro redutores de velocidade na Rodovia Dr. Heitor 
Peixoto Toledo, no trecho compreendido do trevo até as 
Comunidades Boa Vista, Colônia Padre Damião e 
Povoado São Domingos. A presente solicitação reitera 
o Requerimento nº 209/17 de mesma autoria.
VEREADOR ANTERO GOMES 
Indicação 736/17
Solicitação: ao prefeito para realizar a colocação de oito 
luminárias com lâmpadas nos postes da Rua Projetada 
(em direção ao Ferro Velho do Didi) localizada na 
Comunidade Córrego dos Braguinhas, a pedido dos 
moradores.
Indicação 737/17
Solicitação: ao prefeito para realizar a construção de 
um muro de contenção no escadão entre as Ruas 
Olimpio Ribeiro e São Salvador,  de forma 
pe rpend icu la r  ao  mesmo ,  a  f im  de  ev i t a r 
desmoronamentos no local, a pedido dos moradores.
Requerimento 270/17
Solicitação: ao prefeito para realizar estudos para que 
promovam a construção de quatro passarelas (redutor 
de velocidade com a pintura de faixa de pedestres por 
cima) 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 021/17 de mesma autoria.
VEREADOR PASTOR DARCI
Indicação 727/17
Solicitação: ao prefeito para realizar estudos técnicos 
que permitam a doação de um terreno ao Conselho 
Regional de Engenharia – CREA/MG, com sede em 
Ubá.
Moção de Congratulações e Aplausos 061/17
À Sra. Martinha Cunha, pelos seus 10 anos de louvor e, 
especialmente, por suas mensagens terem alcançado 
inúmeros jovens perdidos no mundo das drogas que 
tiveram suas vidas completamente mudadas.
Moção de Congratulações e Aplausos 062/17
Ao Sr. Carlos Eduardo Guilarducci Fonseca, 1º Tenente 
do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, pelos 
seus relevantes serviços prestados à comunidade 
ubaense.
Moção de Congratulações e Aplausos 063/17
Ao Sr. Eduardo Navarro Soares, pelos seus relevantes 
serviços prestados na Prefeitura Municipal de Ubá.
VEREADOR JOSÉ ROBERTO FILGUEIRAS
Indicação 731/17
Solicitação: ao prefeito para realizar o deslocamento de 
um bueiro localizado em frente à residência de nº 351 
da Rua Marechal Floriano Peixoto, Bairro Vila Casal, 
para alguns metros à frente. A medida se justifica em 
razão do morador possuir deficiência visual e uma 
perna amputada, necessitando, portanto, de maior 
segurança para o acesso a sua residência. 
Indicação 732/17
Solicitação: ao prefeito para realizar a colocação de 
meios-fios na Rua Dr. Domingos Peluso, Bairro 
Sobradinho, a pedido dos moradores.
Indicação 734/17
Solicitação: ao prefeito para realizar a recuperação da 
rede de águas pluviais da área de servidão da Prefeitura 
na Rua João Schiavon, em frente ao nº 383, no Bairro 
Schiavon, a pedido dos moradores.
Requerimento 273/17
Solicitação: ao prefeito para realizar o calçamento do 
trecho final da Rua Mário Felipe dos Santos, Bairro 
Vila Casal, a pedido dos moradores. A presente 
solicitação reitera proposição de autoria do edis Gilson 
Fazolla, Joseli Anísio e Edeir Pacheco.
VEREADOR LUIS CARLOS RIBEIRO 
Indicação 725/17
Solicitação: ao prefeito para realizar a construção de 
um bueiro em frente ao nº 565 da Av. Senador Levindo 
Coelho, Bairro Santa Alice, a pedido dos moradores.
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