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Duas Audiências Públicas 
aconteceram na Câmara durante 
o mês de setembro, ambas 
organizadas pela Comissão de 
Orçamento, Finanças e Tomada 
de Contas (COFTC), presidida 
pelo vereador Vinícius Samôr 
(PT). A primeira foi realizada no 

Câmar a de Ubá manifesta
apoio às Apae’ s

Vereador solicita troca de
postes em bairro 

A Câmara de Ubá, diversas participantes apresentaram para a superação dos problemas 
entidades da sociedade civil, importantes propostas que e  desaf ios  v iv idos  pela  
e s c o l a s  e  f a c u l d a d e s ,  precisam se converter em sociedade, que é palco de muita 
promoveram em 21/09 a 2ª políticas públicas e contribuir violência”, disse Samôr.
C o n f e r ê n c i a  L i v r e  d e  
Juventude. Mais de 200 jovens 
participaram do evento que 
aconteceu na Praça São 
Januário, com rodas de debates 
sobre cultura, segurança, 
e m p r e e n d e d o r i s m o  e  
educação. Na programação 
também houve oficinas e 
apresentações artísticas e 
culturais.
Segundo o vereador Vinícius 
S a m ô r  ( P T ) ,  a u t o r  d a  
proposição que mobilizou o 
Legislativo a convocar a 
Conferência, os objetivos 
fo ram a lcançados .  “Os  

Legislat ivo aprova auxílio 
financeiro par a o NRVCC

Vereadores sugerem inst ituição 
de Ouv idoria Ger al do Município

Comissão de Orçamento realiza duas
Audiências Públicas em setembro  

As Audiências Públicas aconteceram nos dias 17 e 30 de setembro, no plenário da Câmara Municipal

Câmar a e entidades realizam
Conferência Livre de Juventude

dia 17/09 e tratou da Lei 
Orçamentária Anual 2014 
(LOA) e o Plano Plurianual 
2014-2017 (PPA), com a 
presença de vereadores e  
representantes do Poder 
Executivo.
A segunda Audiência Pública 

aconteceu no dia 30/09, em 
atendimento ao artigo 9º, 
parágrafo 4º da Lei de 
Responsabilidade Fiscal, para 
que os técnicos da prefeitura 
pudessem demonstrar e avaliar 
o cumprimento das metas 
f i s c a i s  d o  s e g u n d o  

quadrimestre de 2013. Foram 
apresentados os relatórios 
resumidos de execução 
orçamentária e gestão fiscal 
relativos ao período.
O Relatório Resumido de 
Execução Orçamentária 
apresentado contém a 

Receita Corrente Líquida dos 
últimos 12 meses, Resultado 
Primário e Nominal, Restos a 
Pagar Processados e Não 
Processados e também o 
Relatório de Gestão Fiscal.

Pág 03



Mesa Diretora 
 

Biênio 2013/2014

Presidente:

Rosângela Alfenas (PSDB)
rosangelaalfenas@camarauba.mg.gov.br

1º Vice - Presidente: 

Vinícius Samôr (PT)
vinicius@camarauba.mg.gov.br

2º Vice - Presidente: 

Samuel Gazolla (PT)
samuel@camarauba.mg.gov.br

1º Secretário: 

Carlos da Silva Rufato (PSDB)
carlos.rufato@camarauba.mg.gov.br

2º Secretário:

Célio Botaro (DEM)
celio.botaro@camarauba.mg.gov.br

Diretora Geral:  
Maria Letícia M. Maciel
leticia.diretora@camarauba.mg.gov.br

Assessoria Jurídica: 
Ronaldo Kelvin de Castro Oliveira
(OAB/MG 93.808)
juridico@camarauba.mg.gov.br

Assessoria de Comunicação: 
Martim A. C. Barbosa 
(JP 10.040/MG)
martim.barbosa@camarauba.mg.gov.br

Site:
www.camarauba.mg.gov.br

Endereço:
Rua Santa Cruz, 301 - Centro
Ubá - Minas Gerais

Telefone:
(32)3539-5000 (PABX)

O Legislativo

Jornalista Responsável: 
Gisele Caires Fernandes
(JP 11.863/MG)
giselecaires@camarauba.mg.gov.br

Redação, Edição e Diagramação:
Gisele Caires Fernandes

Fotos:
Gisele Caires Fernandes
Martim A. C. Barbosa

Projeto Gráfico:
Martim A. C. Barbosa

E-mail:  
jornalismo@camarauba.mg.gov.br

Impressão: 
Sociedade Ubaense de Artes e Ofícios - 
SUAO
Gráfica do Patronato
CNPJ: 25.337.908/0001-16

Tiragem: 
2000 exemplares/Mensal 

Câmara M unicipal de Ubá

Setembro de 2013

Expediente

F
ot

o:
 G

oo
gl

e.
co

m

Através da Representação nº recentemente aos moradores um 
46/13, de autoria do vereador orçamento de mais de 5 mil reais 
Célio Botaro (DEM) (foto) e para a realização da troca. 
assinada por todos os demais “Ocorre que os moradores do 
e d i s ,  a  C â m a r a  e n v i o u  referido logradouro não possuem 
correspondência à direção da situação econômica compatível 
Energisa – Distribuidora de para arcar com esta despesa, e os 
Energia SA em Cataguases postes de ferro estão oferecendo 
solicitando que determine com sérios riscos de acidentes no 
urgência a substituição dos postes local, pois os choques elétricos 
de ferro localizados na Rua Santo em moradores são constantes”, 
Expedito, Bairro São Domingos, explicou o vereador Célio 
por postes de concreto. Botaro.
De acordo com a representação, a A proposição foi aprovada por 
E n e r g i s a  a p r e s e n t o u  unanimidade em 02/09/13.

Telefonia móvel deficiente em 
comunidades preocupa vereador

Vereador solicita troca 
de postes em bairro

A empresa de telefonia Oi Na resposta da Oi, a empresa econômi ca, técni ca e de 
respondeu em setembro uma informou que tem feitos fortes mercado para sua implantação e 
solicitação do vereador Vinícius investimentos na ampliação de manutenção.
Samôr (PT), cont i da na cobertura para telefonia celular. A Oi disse em ofício não ter 
Representação nº 45/13, de No entanto, dadas as dimensões previsão para expansão de 
26/08. do estado e o elevado número de cobertura no município de Ubá e 
O edil solicitou o envio de municípios (853), ainda não informou que o custo estimado 
correspondência às operadoras conseguiram que essa cobertura para implantação desse serviço 
de celular Vivo, Oi, Claro e Tim atingisse a todas as sedes é de R$ 628 mil para cada 
solicitando a instalação de torre municipais. distri to/local idade. “ Caso a 
de telefonia celular ou a Mesmo assim, alegaram ter Prefeitura queira aceitar em 
ampliação do serviço para a r eal i zado est udos par a regime de parceria, este custo 
região do Campo de Aviação, atendimento dos di stri tos correrá por conta dela e a Oi 
Emboque, Posses, Mendes, mencionados na Representação poderá operar e dar manutenção 
U b a z i n h o ,  S a n t a n a ,  nº 45/13 e os resultados não no ref er i do si stema de 
Comunidade João Teixeira apontaram para viabi l idade tel ef oni a” , escl areceu a 
(Tanquinho) e Moradinha, todas econômica no momento. empresa.
no município de Ubá. Anexado à O serviço de telefonia móvel, Segundo a operadora, ao 
proposição, Samôr apresentou nos termos da lei federal e da constatarem a existência de 
abaixo-assinado dos moradores, regulamentação da Agência vi abi l i dade econômica, a 
que somam cerca de 3 mil,  Reguladora, é prestado sob o cobertura móvel a esses distritos 
reivindicando a prestação do regime privado, caracterizado integrará o planejamento anual e 
serviço. pela presença de viabilidade cronograma de implantação.

Câmar a recebe resposta sobre 
aquisição de novas ambulâncias
A Prefeitura encaminhou ofício usuário do Sistema Único de Saúde –  SI M SA Ú D E.  
ao Legislativo em 30/09 no qual Saúde (SUS) para a realização “Somente no ano de 2012, mais 
informou qeu no período de de exames e/ou consultas de 14 mil pacientes foram 
janeiro de 2009 a março de especializadas fora de seu transportados para tratamento 
2012,  a admi ni st r ação domicílio. em outras cidades; foram 
municipal atual e o Governo do Segundo os autores do realizadas 2.014 viagens e 
Estado colocaram a serviço do requerimento, a iniciativa rodados 738.180 quilômetros 
transporte da população de Ubá atende às reivindicações da transportando pacientes do 
21 veículos novos, entre carros população. “Além disso, os SUS. Outros 14.160 pacientes 
e ambulâncias. veículos do SETS contam com foram transportados dentro do 
A  cor r espondênci a do rastreamento via GPRS, sendo município para as sessões de 
Execut i vo responde ao monitorados 24h por dia. Hemodiálise e Fisioterapia”, 
Requerimento nº 221/13, de Assim, é possível acompanhar i nf or mou o Secr et ár i o 
autoria dos vereadores Rafael a localização, velocidade de Municipal de Governo, Clecio 
Faeda (PP), Samuel Gazolla tráfego, duração da viagem e da Silva Giorni.
(PT) e Vinícius Samôr (PT), q u i l o m et r ag em  t o t a l  A i nda segundo o Poder 
aprovado por unanimidade em percorrida” , destacaram os Executivo, Ubá acaba de 
26/08. Na proposição, os edis vereadores. r e c e b e r  d u a s  n o v a s  
sol i ci taram ao Pref ei to De acordo com a Prefeitura, o ambul ânci as que serão 
melhoria no transporte de município aderiu ao SETS, que imediatamente colocadas a 
pacientes, através da aquisição está realizando o transporte de serviço da população. Além 
de novas ambulâncias junto ao usuários do SUS de forma disso, está em fase de licitação a 
Sistema Estadual de Transporte integrada com 20 municípios aquisição de um novo veículo 
em Saúde (SETS), garantindo o da microrregião, sob a gerência de até 15 lugares para atender 
deslocamento do paciente do Consórcio Intermunicipal de ao transporte assistencial.

Os autores da proposição, vereadores Rafael Faeda, Samuel Gazolla e V inícius Samôr
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Comissão de Orçamento realiza duas 
Audiências Públicas em setembro  

 
Duas Audiências Públicas José Alves Germano (PT), e de 
aconteceram na Câmara durante representantes do Poder 
o mês de setembro, ambas Executivo.
organizadas pela Comissão de A segunda Audiência aconteceu 
Orçamento, Finanças e Tomada no dia 30/09, em atendimento ao 
de Contas (COFTC), presidida artigo 9º, parágrafo 4º da Lei de 
pelo vereador Vinícius Samôr Responsabilidade Fiscal, para 
(PT). A primeira foi realizada no que os técnicos da prefeitura 
dia 17/09 e tratou da Lei pudessem demonstrar e avaliar 
Orçamentária Anual 2014 o cumprimento das metas 
(LOA) e o Plano Plurianual fiscais do segundo quadrimestre 
2014-2017 (PPA), com a de 2013. Foram apresentados os 
presença dos vereadores Vinícius re la tór ios  resumidos de Além do Presidente da COFTC, Gomes de Souza. -cação, com Saúde e com 
Samôr, Rosângela Alfenas execução orçamentária e gestão vereador Vinícius Samôr, O Relatório Resumido de Pessoal, conforme l imites 
(PSDB), Carlos Rufato (PSDB) e fiscal relativos ao período. estiveram presentes a esta E x e c u ç ã o  O r ç a m en t á r i a  constitucionais e comparativos 

reunião a Presidente do apresentado contém a Receita de gastos dos últimos exercícios.
L e g i s l a t i v o ,  v e r e a d o r a  Corrente Líquida dos últimos 12 O Secretário de Finanças, Pedro 
Rosângela Alfenas, e os meses, Resultado Primário e Raymundo, ainda demonstrou 
vereadores Jorge Gervásio (PV), Nominal, Restos a Pagar aos vereadores a evolução da 
Célio Botaro (DEM), Samuel Processados e Não Processados receita tributária (IPTU, ISSQN, 
Gazolla (PT), Rafael Faeda (PP), e também o Relatório de Gestão ITBI  e  ou t ras  rece i tas ) ;  
pastor Darci (PSC) e Carlos Fiscal, contendo Gastos com transferências constitucionais 
Rufato (PSDB). Representando Pessoal dos últimos 12 meses. (FPM, ICMS, IPVA); como 
a Prefeitura compareceram o Os representantes do Executivo também a racionalização dos 
C o n t r o l a d o r  G e r a l  d o  também apresentaram em gastos públicos e a adequação das 
Município, Marcelo Correa relatórios e gráficos gerenciais receitas com as despesas em 
Paiva, e o Secretário Municipal p a r a  a  a p r e c i a ç ã o  d o s  c u m p r i m e n t o  d a  L e i  d e  
de Finanças, Pedro Raymundo vereadores os gastos com Edu- Responsabilidade Fiscal.

Os v er eador es de U bá de forma totalmente gratuita, à melhorar os serviços prestados entidade e do vereador Rufato, 
aprovaram por unanimidade, em comunidade ubaense e regional. pela entidade. Após a aprovação os R$ 30 mil foram repassados 
duas votações realizadas em Esses serviços estão ganhando do projeto, a Prefeitura informou ao Núcl eo Regi onal  de 
02/09 e 09/09, o Projeto de Lei nº força com a implantação de uma aos vereadores, em 30/09 que Voluntários no Combate ao 
33/13, que “Autoriza o Poder unidade de tratamento do câncer atendendo à solicitação da Câncer no dia 17/09.                 
Executivo a conceder Auxílio no Bairro Santa Bernadete, 
Financeiro ao Núcleo Regional “fruto da abnegação de seus 
de Voluntários no Combate do di retores, vol untár i os e 
Câncer, e contém outras colaboração dos mais diversos 
disposições”. Com a aprovação segmentos da soci edade 
da matéria, serão transferidos ao ubaense”, disse a mensagem do 
NRVCC recursos do orçamento Poder Executivo ao encaminhar Antes disso, o vereador Carlos 
municipal no valor de R$ 30 mil. o PL 33/13. Rufato (PSDB) (foto acima), 
O NRVCC de Ubá realiza há Para completar o seu mobiliário através do Requerimento nº 
vários anos um elogiável  e adqui r i r  equi pamentos 142 / 13 ,  ap r ov ado  po r  
trabalho social, reconhecido e e l e t r ô n i c o s ,  c o m o  unanimidade em 17/06, havia 
apoiado pela sociedade. É uma computadores, o NRVCC, solicitado ao Poder Executivo 
ent i dade reconheci da de através de seu Presidente, Otton que real i zasse os estudos 
utilidade pública pelo poder Nelson Vieira Peluso, solicitou à técni cos necessári os para 
público, que busca aperfeiçoar e Prefeitura em 05/08 a doação de conceder recursos financeiros ao 
expandir os serviços que presta, R$ 30 mil. Hospi tal  do NRVCC, para 

As votações aconteceram durante as reuniões dos dias 
02 e 09 de setembro, com aprovação por unanimidade

Legislat ivo aprova auxílio financeiro par a Núcleo 
Regional de V oluntários do Combate ao Câncer

Audiência Pública sobre a LOA  e o PPA, no dia 17/09

Os Secretário Pedro Raymundo e o Controlador Marcelo Correa

Audiência Pública sobre as Metas Fiscais do segundo quadrimestre de 2013, no dia 30/09
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Em 02/09 o vereador Pastor 
Darci (PSC) apresentou a 
I n d i c a ç ã o  3 9 5 / 1 3 ,  
posteriormente assinada por 
todos os vereadores e 
aprovada por unanimidade, 
solicitando à Prefeitura que 
desobstrua o córrego do 
Bairro São Domingos que, 
em alguns pontos de seu 
c u r s o ,  s o f r e u  
estreitamento/afunilamento 
d e v i d o  a  a l g u m a s  
construções. Segundo o autor 
da proposta, os moradores 
locais temem o risco de 
enchente pois já passaram 
por isso e alguns perderam 
todos os seus pertences na 
ocasião.
Já o vereador Carlos Rufato 
(PSDB) está preocupado 
com a situação no Rio Ubá. 
Através do Requerimento nº 
247/13, sugeriu que o 
Execut ivo ver i f ique a 
possibilidade de realizar 
parceria com interessados na 
utilização da areia extraída 
recentemente do referido 
curso d'água e que foi 
colocada à margem do rio. 
Outra opção sugerida pelo 
edil Carlos Rufato seria que a 
própria Prefeitura retirasse a 
areia, “para que não venha 
interromper o curso normal 
do rio, especialmente na 
chegada das chuvas, quando 
ocorrem inundações nas 
áreas centrais de nossa 
cidade”, alegou Rufato. A 
proposição foi aprovada por 
unanimidade em 09/09.

No início de setembro, o para o melhor desempenho das por unanimidade. A iniciativa do responde às manifestações 
vereador Samuel Gazolla (PT) funções públicas. Legislativo rendeu homenagem (sugestões,  rec lamações,  
(1) apresentou o Requerimento Como reforço ao Requerimento da Defensoria Pública do Estado críticas, denúncias, etc.) dos 
nº 238/13 pelo qual solicitou que nº 238/13, foi apresentado pelos de Minas Gerais – Comarca de cidadãos.
o Executivo envie à Câmara vereadores Samuel Gazolla e Ubá – à Câmara, através de 
projeto de lei que “dispõe sobre a Rafael Faeda (PP) (2), em 23/09, ofício assinado pelo Defensor 
instituição da Ouvidoria Geral o Requerimento nº 248/13. Este Público Sérgio Riani. Segundo 
do Município de Ubá e dá outras solicitou do Executivo a adesão ele, para que a democracia 
providências”. ao Protocolo de Intenções da realmente seja vivenciada é 
Samuel justificou a proposição Rede Ouvir/MG – Rede Mineira indispensável a participação 
explicando que as ouvidorias de Ouvidorias Públicas, para popular e a instituição da 
públicas são instrumentos viabilizar a criação, instalação e Ouvidoria Geral Municipal é um 
autênticos da democracia o fortalecimento de ouvidorias passo importante neste sentido. 
participativa, na medida em que nas Secretarias de Educação e de “Paraben izo  a  todos  os  
possibilitam à sociedade o Obras da Prefeitura Municipal de v e r e a d o r e s ,  d i g n o s  
e x e r c í c i o  d o  d i r e i t o  à  Ubá, além de uma Ouvidoria representantes do povo ubaense, 
participação e ao controle da Jovem e melhor estruturação da em especial ao autor do 
administração pública e permite Ouvidoria de Saúde, já existente, Requerimento nº 238/13, 
o diálogo entre o cidadão – p r i n c i p a l m e n t e  c o m  a  vereador Samuel Gazolla, por 
usuário dos serviços públicos – e disponibilização de um veículo atuarem visando democratizar a 
o Governo. para melhor prestação dos gestão pública”, enfatizou 
Segundo ele, o cidadão ganha serviços aos usuários. Sérgio Riani.
voz ativa por meio do ouvidor, Os vereadores encaminharam às Em 30/09 a Câmara recebeu 
seu porta-voz, uma vez que suas Secretarias Municipais de ofício do Poder Executivo, em 
manifestações/demandas são Governo, Saúde, Educação, resposta ao Requerimento nº 
recebidas pela administração, Desenvolvimento Social, Meio 238/13, informando que a 
analisadas e respondidas, Ambiente, Cultura e Obras uma Prefeitura já dispõe de um canal 
permitindo a correção e o cópia da documentação recebida de comunicação direta com o 
aprimoramento dos serviços por eles durante participação no cidadão, com o nome de “Fale 
públicos prestados à sociedade. Seminário “Rede de Ouvidorias com a Prefeitura”. Segundo a 
De acordo com a proposição, – Minas mais transparente e correspondência, este serviço 
manifestações como críticas, cidadã”, com orientações para a es tá  d i spon íve l  no  s i t e  
denúnc ias ,  rec lamações ,  ins t i tu ição das re fer idas w w w. u b a . m g . g o v. b r  e  é  
sugestões e elogios não devem ouvidorias. monitorado pela Secretaria 
ser temidas, mas apropriadas As proposições foram aprovadas Municipal de Governo, que 

Cursos d’água

Vereadores sugerem inst ituição de
 Ouv idoria Ger al do Município

De autor i a de todos os descrita atualmente, não previa o Câmara Municipal de Ubá/MG, que não acabe por excluir ainda 
vereadores, a Representação nº financiamento das escolas de defendemos e indicamos a mais os alunos”.
26/13, de 09/09, tratou do envio educação especial e, sem esse manut enção da pal av r a Os vereadores reforçaram a 
de correspondência à Comissão financiamento, as Associações 'preferencialmente' na redação importância de entidades como 
de Consti tuição, Justiça e de Pai s e A mi gos dos da Meta 4 do projeto sobre o as Apae's e se declararam 
Cidadania (CCJ) do Senado Excepcionais (Apae's) e outras PNE”, diz a representação. E contrários a qualquer iniciativa 
Federal, onde tramita o projeto escolas não terão meios para continua: “somos sabedores que que prejudique o atendimento à 
de Lei que institui o Plano continuar a oferecer a educação nos últimos anos ocorreram popul ação real i zado com 
Nacional de Educação (PNE), especializada para os estudantes. avanços nas políticas públicas excelência por estas instituições 
solicitando a manutenção, no O texto retirou das entidades a voltadas para inserção do aluno O PNE será votado em plenário 
relatório, da Meta 4 do referido possibil idade de oferecer o portador de necessi dades após tramitar na Comissão de 
plano, ou seja, sem alterações de at en d i m en t o  esp ec i a l  especiais na rede regular de Educação e Cultura do Senado. 
emendas propostas, tal qual foi substitutivo à educação escolar ensino, mas ainda muito aquém Por força da mobilização da 
encaminhado ao Senado pela na rede regular, como pode ser das reais necessidades dos sociedade, a emenda que 
Câmara dos Deputados. feito hoje em dia. mesmos, dos pais e de realmente prejudicava o atendimento às 
A meta, da forma como estava “Por isso, nós, vereadores da termos uma política de inclusão Apae's foi retirada. 

Câmar a de Ubá manifesta apoio às Apae’ s

O vereador Vinícius Samôr (PT) popular, ou seja, a participação ampliando a participação direta 
(foto) solicitou no Requerimento di reta da popul ação no do cidadão nos trabalhos 
nº 240/13 que a Mesa Diretora do Legislativo. legislativos”, destacou Samôr.
Legislativo viabilize estudos “A combinação da democracia De acordo com o vereador, tal 
técni cos para cr i ação e representativa com a democracia comissão vai receber e apreciar 
implantação da Comissão de parti ci pati va signi f i ca um pr oposi ções v i ndas da 
Participação Popular na estrutura avanço no interior da própria sociedade, que poderá apresentar 
da Câmara Municipal de Ubá. democracia representativa, a propostas de projetos de lei, de 
Ele explicou na proposição que a possibilidade de renovação das emendas a projetos de lei, 
soberania popular se dá através relações entre a sociedade e os solicitar audiências públicas, 
da participação, exercício da poderes (...). É com esse espírito entre outras ações legislativas.
cidadania. que propomos a criação da O requerimento foi aprovado por 
A Constituição Federal traz em Comissão de Parti ci pação unanimidade durante a reunião 
seu artigo 14 a iniciativa de lei Popular na Câmara de Ubá, ordinária do dia 09/09/13.

Vereador solicita criação de
 nova Comissão na Câmar a

1

2

Novo posto
de ESF

A Indicação nº 417/13, de 
autoria do vereador Samuel 
Gazolla (PT), solicitou ao 
Poder Executivo a criação de 
uma nova uni dade da 
Estratégia de Saúde da 
Família (ESF, comumente 
chamada de PSF), para 
m e l h o r  a t en d e r  as  
comunidades dos bairros 
Santana, Dico Teixeira, Vale 
do Ipê, Seminário e Cidade 
Jardim, principalmente ao 
longo das avenidas Padre 
Arnaldo Jansen e JK. “Além 
disso, ao montar a equipe, 
salientamos a importância da 
contratação de A gente 
Comunitário de Saúde, que é 
a pessoa capacitada para 
reunir informações de saúde 
sobre a comunidade, ser um 
dos moradores da rua, bairro 
ou região de abrangência da 
unidade de saúde”, destacou 
o vereador. A proposição foi 
aprovada por unanimidade 
em 09/09.
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superação dos problemas e c o n t r o l e  d a s  p o l í t i c a s  
d e s a f i o s  v i v i d o s  p e l a  municipais de juventude; II – 
sociedade, que já foi e ainda é d i v u l g a r  e  d e b a t e r  o s  
palco de muita violência”, parâmetros e diretrizes da 
disse Samôr. P o l í t i c a  M u n i c i p a l  d e  
O parlamentar, que coordenou Juventude; III – promover, 
o evento, destacou também que qual i f i car  e  garant i r  a  
a ocupação da Praça São participação da sociedade, em 
Januário com ações do bem, especial dos jovens, na 
mostra que é possível construir formulação e no controle das 
alternativas para mudar a p o l í t i c a s  p ú b l i c a s  d e  
realidade negativa gerada Juventude; IV – eleger os (as) 
pelas drogas, violência e d e l e g a d o s  ( a s )  q u e  
marginalização. “O potencial representarão o município na 
positivo da grande maioria dos etapa estadual; V – elaborar 
jovens acaba não sendo relatório sobre o temário 
aproveitado, talvez por falta de proposto e encaminhá-lo à 
espaço, oportunidades e Comissão Organizadora da II 
políticas que valorizem e Conferência Estadual de 
aproveitem toda essa energia P o l í t i c a s  P ú b l i c a s  d e  

A Câmara de Ubá, diversas apresentações artísticas e transformadora. A Conferência Juventude, em cumprimento à 
entidades da sociedade civil, culturais. deixa a certeza de que etapa municipal.
e s c o l a s  e  f a c u l d a d e s ,  Segundo o vereador Vinícius p rec isamos envo lver  a  Além do vereador Vinícius 
promoveram em 21/09 a 2ª S a m ô r  ( P T ) ,  a u t o r  d a  juventude para que, junto com Samôr, idealizador do evento, 
C o n f e r ê n c i a  L i v r e  d e  proposição que mobilizou o e la ,  se jam promov idas  participaram da Conferência a 
Juventude. Mais de 200 jovens Legislativo a convocar a po l í t i cas  púb l i cas  que  Pres iden te  da  Câmara ,  
participaram do evento que Conferência, os objetivos foram apresentem resul tados”,  vereadora Rosângela Maria 
aconteceu na Praça São alcançados. finalizou o edil.Os objetivos da Alfenas de Andrade (PSDB), e 
Januário, com rodas de debates “Os participantes apresentaram Conferência foram: I – os vereadores Rafael Faeda 
sobre cultura, segurança, importantes propostas que fortalecer a relação entre o (PP) e José Alves Germano 
e m p r e e n d e d o r i s m o  e  precisam se converter em governo e a sociedade civil ( PT ) .  O u t r a  p r e s e n ç a  
educação. Na programação políticas públicas e, sem dúvida, para maior efetividade na registrada foi a do Deputado 
também houve oficinas e podem contribuir para a formulação, execução e Estadual Paulo Lamac.

Câmar a e entidades realizam 
Conferência Livre de Juventude Academia 

da Saúde  
Através da Indicação nº 407/13, 
de 16/09, o vereador Samuel 
Gazolla (PT) solicitou ao 
Executivo a instalação de pólos 
do Programa Academia da 
Saúde, do Governo Federal, no 
Bairro Eldorado e nos Distritos 
de Ubari, Diamante e Miragaia. 
Este programa, criado em 2011, 
objetiva contribuir para a 
p romoção  da  saúde  da  
p o p u l a ç ã o  a  p a r t i r  d a  
implantação de pólos com 
infraestrutura, equipamentos e 
pessoal qualificado para a 
o r i e n t a ç ã o  d e  p r á t i c a s  
corporais, atividades físicas e de 
lazer  e  modos de v ida 
saudáveis.
Os pólos do programa são 
espaços públicos construídos 
para o desenvolvimento de 
ações como a orientação para a 
prática de atividades físicas, 
promoção de atividades de 
s e g u r a n ç a  a l i m e n t a r  e  
nutricional e de educação 
alimentar, práticas artísticas, 
etc. De acordo com o vereador 
Samuel Gazolla, Ubá ainda não 
possui nenhum desses pólos. 
“Há um em construção no 
Bairro Peluso, além de uma 
academia ao ar livre na Praça 
Francisco Parma”, disse o edil.
A proposição foi aprovada por 
unanimidade em 16/09.

O evento aconteceu em 21/09,  na Praça São Januário

Realização 
de Feir as

It iner antes  
O vereador Vinícius Samôr (PT) 
sol i ci tou ao Pref ei to no 
Requeri mento nº 240/13 
informações sobre autorização 
do Poder Públ ico para a 
realização de Feiras Itinerantes 
no Município de Ubá. Segundo 
o edil, nas últimas semanas 
algumas dessas feiras para 
comercialização de calçados, 
roupas, bi juterias e outros 
produtos manufaturados se 
instalaram na cidade. 
Vi níci us al egou que os 
comerciantes e industriais 
locais se sentiram lesados pelo 
ocorri do, considerando a 
procedência dos produtos, o 
pagamento de impostos para 
f u n c i o n a m e n t o  e  
comercialização, os empregos 
com carteira assinada gerados 
pelo comércio formal, etc. 
“ A caba ocor rendo uma 
concorrência desleal e injusta”, 
disse o vereador.
A proposição foi aprovada por 
unanimidade em 16/09.

O Grupo de Dança Impacto e a Banda Lêto Girassol, ambos de Ubá, se apresentaram durante a Conferência (abaixo)

Fotos desta página: Luis Gustavo Landim e Yuri Syas

Roda de debates durante a Conferência
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Proposições
Proposições do dia 02/09/2013 de seleção ao Proformação, aos servidores informações sobre o Projeto de Lei informações sobre a autorização do Poder de Saúde e ao Senhor José do Carmo, 
VEREADOR CARLOS RUFATO: da Câmara Municipal de Ubá. Complementar 08/13: se houve liberação Público para a realização de Feiras representante do Grupo GRAPAC de Ubá, 
Indicação 383/13: ao Prefeito, limpeza do VEREADOR VINÍCIUS SAMÔR: de cortes no local, caso positivo, quantas Itinerantes no Município de Ubá. convidando-os ao comparecimento nesta 
córrego que passa nos fundos das casas da Requerimento 241/13 – ao Prefeito, árvores e baseado em qual legislação, já que Proposições do dia 23/9/2013: Casa, em Reunião Ordinária, para tratar de 
Rua Francisco André de Araújo. s o l i c i t a n d o - l h e  r e s p o s t a  a o s  a área é uma Zona de Preservação VEREADOR CÉLIO BOTARO: assuntos relacionados ao Ofício CMS 
Indicação 394/13: ao Prefeito, retirada de Requerimentos: 055/13, 124/13, 137/13, Ambiental. Indicação 410/13: ao Prefeito, construção 41/2013, de 25/07/13.
terra e entulhos da Rua Francisco André de 161/13. Requerimento 244/13, ao Prefeito e a de redes de água pluvial e esgoto e Representação 050/13, ao Deputado 
Araújo, Bairro Palmeiras. Proposições do dia 09/09/13 direção da Empresa Viação Ubá, que seja calçamento da Rua Artur Rosa de Toledo, Federal Marcus Pestana, ao Governador do 
Requerimento 230/13: ao Prefeito, VEREADOR CARLOS RUFATO: disponibilizado ônibus para a população Distrito de Diamante. Estado de Minas Gerais e ao Secretário 
asfaltamento ou calçamento da Rua Indicação 403/13, ao Prefeito, colocação de participar do Festival Mundial das Artes Moção de Aplausos 62/13: ao Secretário de Estadual de Saúde, solicitando-lhes 
Francisco André de Araújo. Reitera placa de sinalização de Carga e Descarga pela Paz. Meio Ambiente Fellipe Tamiozzo.urgentes medidas no intuito de promover a 
Indicação 114/13A. em frente a Fábrica de Móveis Montanha, TODOS OS VEREADORES: Moção de Aplausos 63/13: ao Assessor do permanência do serviço de quimioterapia 
Requerimento 231/13: ao Prefeito, na Rua Ismael de Oliveira, 109, Bairro Representação 026/13, à Comissão de Prefeito e Coordenador da Defesa Civil, que é realizado na unidade do Núcleo de 
asfaltamento da Rua Claudionor Procópio Santa Bernadete e, do outro lado da rua, Constituição, Justiça e Cidadania – CCJ, do Aldeir Augusto Ferraz. Voluntários de Combate ao Câncer – 
de Sá, Bairro São Domingos. Reitera outra placa sinal izando Proibido Senado Federal, onde tramita o Projeto de VEREADOR JOSÉ ALVES: NVCC, em Ubá.
Indicação 098/13 e Requerimento 073/13. Estacionar. Lei que institui o Plano Nacional de Indicação 411/13: ao Prefeito, calçamento VEREADOR MAURÍCIO VALADÃO:
VEREADOR CÉLIO BOTARO: Requerimento 246/13, ao Prefeito, estudos Educação – PNE,  so l ic i tando a no final da Rua José Paulino Carioca, bem Requerimento 249/13, às autoridades 
Representação 046/13: À Energisa, troca de urgentes, visando aproveitar a obra que a manutenção, no relatório, da meta 4 do como a Rua Projetada do Bairro José competentes, providências quanto à falta de 
postes de ferro por novos de concreto da firma do engenheiro Nelson Parma está referido plano, ou seja, sem alterações de Peluso de acesso ao Bairro São João. segurança e desrespeito às leis do silêncio 
Rua Santo Expedito, Bairro São Domingos. realizando na Rua XV de Novembro, para emendas propostas,  ta l  qual  fo i  VEREADOR OSWALDO PEIXOTO: noturno no entorno da Praça São Januário.
Requerimento 233/13: ao Prefeito, que a rede de águas pluviais seja encaminhado ao Senado pela Câmara dos Indicação 409/13: ao Prefeito, limpeza da Requerimento 251/13, ao Prefeito, 
asfaltamento da Avenida Governador Bias complementada pela Prefeitura até o Rio Deputados (APAE). Praça Guadalajara e nas imediações da informações a cerca do Aeroporto de Ubá.
Fortes, Bairro Eldorado. Reitera Indicação Ubá, e ainda, a colocação de bueiros em Proposições do dia 16/09/2013: Igreja Nossa Senhora Aparecida, Bairro Representação 037/13, à Presidente desta 
140/13. todo o trecho da citada obra. VEREADOR CARLOS RUFATO: Eldorado. Casa, que faça constar em Ata a 
Requerimento 234/13: ao Prefeito, Requerimento 247/13, ao Prefeito, realizar Moção de Congratulações e Aplausos Moção de Pesar 61/13: pelo falecimento do homenagem desta Casa a todos os idosos de 
asfaltamento da Rua Eliza Amaral Peron, parceria com pessoas interessadas na 058/13, ao DER/MG, pela expressiva Senhor Ronaldo da Silva. Ubá e do Brasil, pelo Dia Mundial do Idoso.
Bairro Agroceres. Reitera Indicação utilização da areia extraída recentemente qualidade do Serviço de Atendimento ao VEREADOR RAFAEL FAEDA: VEREADOR OSWALDO PEIXOTO :
156/13. do Rio Ubá e que foi colocada à margem do Usuário – SAI, que disponibiliza aos Requerimento 246/13: ao Prefeito, Requerimento 255/13, ao Prefeito, 
Requerimento 235/13: ao Prefeito, rio; ou que determine a retirada dessa areia usuários das estradas estaduais em Minas informar todos os critérios e procedimentos informações com relação ao serviço de 
asfaltamento da Rua Tereza Casagrande, para que não venha interromper o curso Gerais. utilizados pelo Município para a liberação dragagem e/ou limpeza do Rio Ubá.
Bairro Palmeiras. Reitera Indicação normal do rio, especialmente na chegada VEREADOR CÉLIO BOTARO: de alvarás de funcionamento na realização Moção de Congratulações e Aplausos 
049/13. das chuvas, quando ocorrem inundações  Indicação 405/13, ao Prefeito, junto à de eventos particulares nesta cidade. 055/13, à Bioquímica e Farmacêutica 
Requerimento 236/13: ao Prefeito, nas áreas centrais de nossa cidade. Energisa, troca da rede monofásica para V E R E A D O R A  R O S Â N G E L A  Maria das Graças Nascimento de Souza, 
asfaltamento das ruas da parte alta do VEREADOR PASTOR DARCI: trifásicas nas seguintes localidades de ALFENAS: pela justa aposentadoria do cargo de Chefe 
Bairro Cibraci. Moção de Congratulações e Aplausos nosso Município: Distrito de Ubari, Moção de Ap lausos  64 /13 :  aos  de Seção de Epidemiologia da Gerência 
Requerimento 237/13: ao Prefeito, 053/13, ao Deputado Federal Stefano C o m u n i d a d e  de  U b á  P e q u e n o ,  Mesa ten is tas  da  Assoc iação  de  Regional de Saúde de Ubá.
realização de asfaltamento das seguintes Aguiar, pelo apoio ao Município de Ubá na Comunidade de Santo Anastácio e Empregados do Comércio de Ubá, que VEREADOR RAFAEL FAEDA:
ruas do Bairro São José: Rua Orlando aquisição de duas ambulâncias para servir Comunidade do Córrego Alegre. participaram recentemente do torneio Requerimento 256/13, ao Prefeito, cópia 
Gazolla; Rua Antônio Raimundo; Rua nossa população. VEREADOR JOSÉ ALVES: realizado na cidade de Teresópolis. dos seguintes documentos: todos os 
Manoel Emídio da Costa e Rua José Jacinto Moção de Congratulações e Aplausos Indicação 405/13, ao Prefeito, asfaltamento VEREADOR SAMUEL GAZOLLA: convênios e/ou contratos administrativos 
Vieira. Reitera Indicação 043/13. 054/13, à Pastora Maurina Gomes de das ruas: Wilson Campos, Betio Campos e Indicação 408/13: ao Prefeito, ampliação firmados entre o Município de Ubá e a 
VEREADOR PASTOR DARCI: Aguiar, da Segunda Igreja do Evangelho Wenceslau Campos, Bairro Mangueira na infraestrutura física da Escola Municipal Polícia Militar de Minas Gerais; planilha 
I nd i cação  395 /13 :  ao  P re fe i t o ,  Quadrangular, pela passagem de mais um Rural, bem como a colocação de um Dona Rosinha, na comunidade da Barrinha, com todos os gastos disponibilizados pelo 
desobstrução do córrego do Bairro São natalício. telefone público para a Rua Wenceslau principalmente em relação ao segmento da Município em prol de parcerias com essa 
Domingos, na parte baixa. VEREADOR JORGE GERVÁSIO: Campos. Educação Infantil. instituição junto à nossa cidade, contendo 
VEREADOR JORGE GERVÁSIO Representação 047/13, à Administração da VEREADOR JORGE GERVÁSIO: Requerimento 245/13: ao Prefeito, junto à dados discriminados e com riqueza de 
Requerimento 239/13, ao Prefeito, em Viação Ubá Transporte Ltda., cópia da Requerimento 244/13, ao Prefeito, cópia do Secretaria Municipal de Educação, o detalhes.
respeito ao OF/SG/211/13, enviado a esta relação de todos os ônibus de sua trabalho recém-concluído sobre o projeto conteúdo da Portaria do MEC – Secretaria Requerimento 257/13, ao Prefeito, 
Casa, que informou sobre a Lei Municipal propriedade que trafegam em Ubá, de revisão de alterações no Estatuto dos de Educação Básica, que autoriza a informações sobre a fiscalização da 
3639/07, referente à reformulação do constando suas placas e seus devidos anos Servidores Públicos do Município de Ubá. disponibilização de recursos para atender o Prefeitura, quanto às caçambas coletoras 
Conselho Municipal de Habitação, requer de fabricação. Moção de Congratulações e Aplausos segmento de educação infantil da rede espalhadas pela cidade.
as informações: nomes dos Conselheiros; Representação 048/13, à Gerente da Caixa 059/13, ao Hospital Santa Isabel, na pessoa municipal de ensino e creches conveniadas.VEREADOR SAMUEL GAZOLLA:
qual a participação deles diante o projeto de Econômica Federal de Ubá, Sra. Rita de da Administradora Rosângela Maria VEREADORES SAMUEL GAZOLLA Requerimento 252/13, ao Prefeito, 
construção do Conjunto Habitacional Cássia Andrade Correa, informações sobre Alfenas de Andrade, pelos relevantes E RAFAEL FAÊDA encaminhar à Secretaria Municipal de Meio 
Cidade Carinho; se emitiu relatórios, caso o repasse de R$ 550200,00 (quinhentos e serviços prestados à comunidade ubaense. Requerimento 248/13: ao Prefeito, Ambiente, para realizar a adesão, em 
positivo, solicitamos cópia; quais foram os cinquenta mi l  e duzentos reais)  VEREADOR RAFAEL FAEDA: encaminhar à Secretaria Municipal de conjunto com a Cooperativa de Catadores 
trabalhos realizados nos últimos doze provenientes do Ministério do Turismo,  Indicação 404/13, ao Prefeito, limpeza da Governo, para a adesão ao Protocolo de de Materiais Recicláveis de Ubá, 
meses, e cópia de todos. objetivando diversas obras no Distrito de Rua Capitão Teixeira Pinto e fiscalizada da Intenções da Rede Ouvir-MG – Rede RECICLAU, ao programa Bolsa 
VEREADOR JOSÉ ALVES: Ubari. casa abandonada próxima ao número 140, Mineira de Ouvidorias Públicas, visando a Reciclagem, do Governo Estadual.
Indicação 396/13: ao Prefeito, interceder Projeto de Lei 038/13, que dispõe sobre o notificando o proprietário do imóvel para criação, instalação e fortalecimento de Requerimento 253/13, ao Prefeito, solicitar 
junto à Viação Ubá para colocação de linha acesso à informação de itinerários e tomada necessária de providências, e ouvidorias nas Secretarias Municipais de à Secretaria Municipal de Educação, em 
de ônibus do Bairro Vila Casal até Ligação. horários das linhas de ônibus e dá outras esforço conjunto para evacuação de Educação e na de Obras e Serviços conjuntos com outras secretarias da 
Indicação 397/13: ao Prefeito, colocação de providências. usuários de drogas e indigentes que ali Urbanos, além de uma Ouvidoria Jovem e Prefeitura, o desenvolvimento do projeto 
2 redutores de velocidade antes da última VEREADOR MAURÍCIO VALADÃO: permanecem. melhor estruturação da Ouvidoria de “Ações Públ icas nos Distr i tos e 
curva de chegada em Ligação. Indicação 384/13, ao Prefeito, para que haja Requerimento 248/13, ao Prefeito, Saúde, já existente, principalmente com a Comunidades”.
I nd i cação  399 /13 :  ao  P re fe i t o ,  uma coleta adequada do lixo da Rua fiscalização nas obras residenciais e disponibilização de um veículo para melhor Requerimento 254/13, ao Prefeito, solicitar 
patrolamento e cascalhamento da estrada Farmacêutico Mário Azevedo, próximo ao comerciais na cidade, especificamente prestação dos serviços aos usuários. à Secretaria Municipal de Administração, a 
do Córrego Santana, e coleta de lixo nº 36, Bairro Jardim Glória. quanto às medidas das calçadas, atendendo Proposições do dia 30/9/2013: extensão do horário de atendimento do 
naquela localidade. VEREADOR SAMUEL GAZOLLA: a legislação vigente. VEREADOR CÉLIO BOTARO: setor de protocolo da Prefeitura, aos 
Indicação 400/13: ao Prefeito, asfaltamento Indicação 416/13, ao Prefeito, junto à Moção de Congratulações e Aplausos Indicação 413/13, ao Prefeito, construção servidores da rede municipal de ensino, no 
da rua principal (Rua Joselindo de Oliveira) Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 060/13, à Senhora Carmelita Ferreira dos de uma ponte de madeira na Comunidade horário da tarde.
do Povoado Boa Vista, na Colônia Padre esforços para implementar o material Santos, pela passagem de seus 86 anos de dos Andrade, estrada da Zueira. Requerimento 259/13, ao Prefeito, para 
Damião, e também manilhamento da rede resultante do serviço de podas de árvores, vida. Indicação 414/13, ao Prefeito, calçamento e apreciação e retorno a esta Casa, do 
de esgoto em todo o povoado. capinas e demais formas de coletas de VEREADOR SAMUEL GAZOLLA: construção de redes para captação de águas Anteprojeto de Lei que “Institui o adicional 
Indicação 401/13: ao Prefeito, construção resíduos sólidos orgânicos no município,  Indicação 407/13, ao Prefeito, junto à pluviais e de esgoto da Rua Projetada, de gratificação de Incentivo à Docência e 
de rede para captação de águas pluviais do no aproveitamento para produção de adubo Secretaria Municipal de Saúde, a próxima à residência do Padre Alexandre, Prêmio por Assiduidade para os 
Povoado São Domingos, na Colônia Padre orgânico. implementação de polos do Programa Bairro Palmeiras. Professores da Rede Municipal de Ensino e 
Damião, na chegada da Rua Carlos Melo. Indicação 417/13, ao Prefeito, criação de Academia da Saúde, no Bairro Eldorado e Representação 045/13, ao Secretário de dá outras providências”.
VEREADOR OSWALDO PEIXOTO: uma nova unidade do Programa Saúde da nos Distritos de Ubari, Diamante e Governo de Minas Gerais, Danilo de Moção de Congratulações e Aplausos 
Moção de Pesar 057/13: Pelo falecimento Família – FSF, para melhor atender as Miragaia. Castro, empenho para que seja realizada a 056/13, à atleta ubaense Thayná Malta, que 
da Sra. Maria Aparecida Rinco de Souza. comunidades dos bairros: Santana, Dico Requerimento 242/13, ao Prefeito, junto à construção de uma nova galeria paralela a se tornou a terceira melhor atleta de 
Indicação 398/13: ao Prefeito, limpeza e Teixeira, Vale do Ipê, Seminário e Cidade Secretaria Municipal de Educação, a já existente na Rodovia Ubá Rodeiro, na Taekwondo de todas as Américas, ao 
colocação de grades nos bueiros das ruas Jardim, principalmente ao longo das adesão à Resolução nº 34/13, que altura da comunidade do Córrego Alegre. conquistar a medalha de bronze no último 
Curitiba e Elisa Amaral Peron, Bairro avenidas: Padre Arnaldo Jansen e Juscelino disponibil iza recursos f inanceiros VEREADOR PASTOR DARCI: campeonato Pan-americano realizado no 
Agroceres. Kubitschek. transferidos pelo FNDE, para aquisição de Indicação 415/13, ao Prefeito, fiscalização México, neste mês de setembro de 2013.
VEREADOR RAFAEL FAEDA: Requerimento 245/13, ao Prefeito, junto as equipamentos e recursos para que as de um bar existente na Rua da Mantiqueira, VEREADOR VINÍCIUS SAMÔR :
Requerimento 232/13: ao Prefeito, Secretaria Municipal de Desenvolvimento escolas realizem atividades de educação na altura do número 40, que funciona Requerimento 258/13, ao Prefeito, criação 
encaminhar a esta Casa de Leis, a fim de Social, Secretaria Municipal de Educação e integral e para ofertar espaços para a utilizando cadeiras expostas na calçada e do Projeto Internet Livre em praças e 
conhecimento, cópia do novo Estatuto dos Secretaria Municipal de Cultura, comunidade nos finais de semana, dentro quanto à poluição sonora causada pelo espaços públicos.
Servidores Públicos de Ubá e do Código informações sobre o edital da FUNARTE, do Programa Mais Educação. estabelecimento, que possui uma máquina Representação 049/13, às empresas do Polo 
Sanitário Municipal. que visa promover a seleção de projetos de Requerimento 243/13, ao Prefeito, junto à com fichas para músicas, funcionando até Moveleiro, à Associação Comercial e ao 
VEREADOR SAMUEL GAZOLLA: ocupação para os Centros de Artes e de Secretaria Municipal de Saúde, para altas horas da madrugada. Sindicato dos Marceneiros de Ubá, 
Requerimento 238/13: ao Prefeito, Esportes Unificados – CEUs, que está em informar às comunidades terapêuticas, com Indicação 416/13, ao Prefeito, remarcação informando a abertura para adesão das 
encaminhar a esta Casa o Anteprojeto de fase final de construção em Ubá. a disponibilização de recursos humanos e de faixa de pedestres que fica próxima à empresas ao Vale-Cultura.
Lei que “dispõe sobre a instituição de VEREADOR VINÍCIUS SAMÔR: técnicos para auxiliar no atendimento do Fábrica IMOP, na Avenida Juscelino V E R E A D O R A  R O S Â N G E L A  
Ouvidoria Geral do Município e dá outras Requerimento 240/13, à Mesa Diretora, Edital de Chamamento Público nº Kubitschek. ALFENAS E VEREADOR SAMUEL 
providências”. criação e implantação na estrutura desta 001/2013 – SENAD/MJ, do Ministério da Requerimento 262/13, ao Prefeito, GAZOLLA:
Requerimento 250/13, ao Prefeito, a Câmara da Comissão de Participação Justiça, visando à celebração de contrato asfaltamento da Rua Nicolau Papa, em sua Requerimento 261/13, ao Prefeito, bem 
inserção de um Parágrafo Único na Lei Popular. para prestação de serviços de acolhimento extensão mais acentuada. Reitera como ao Chefe da Divisão de Zoonoses do 
Complementar 141/11, que Institui o Requerimento 242/13, ao Prefeito, espaço de pessoas com transtornos decorrentes do parcialmente Indicação 154/13. Município, interferência em um terreno 
Programa de Capacitação dos Servidores adequado em Ubá para a prática do uso, abuso ou dependência psicoativa.VEREADOR JORGE GERVÁSIO: localizado no Bairro Xangrilá, situado 
da Administração Pública do Município de Slackline. VEREADOR VINÍCIUS SAMÔR: Requerimento 260/13, ao Secretário entre as ruas: Aristeu Soares de Oliveira e 
Ubá, estendendo a inscrição nos processos Requerimento 243/13, ao Prefeito,  Requerimento 240/13, ao Prefeito, Municipal de Saúde, ao Ouvidor Municipal José Azevedo (terreno de esquina).



Setembro de 2013

Atas
RESUMO DA ATA Nº 36 DA SESSÃO Proposições dos senhores vereadores: São Pavimentação e Qualificação de Vias Urbanas proposto e libera o projeto para votação. O unanimidade. O vereador Samuel Gazolla 
EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA separados para discussão os requerimentos – e dá outras providências”. O Projeto de Lei nº vereador Vinícius Samor pede vista ao projeto e solicita uma reunião extraordinária para a 
MUNICIPAL DE UBÁ , realizada em dezoito 186/13, 175/13, 187/13 e a indicação 357/13. O 035/13 é colocado em votação nominal e solicita a presença em plenário das pessoas próxima reunião. A presidente faz a leitura da 
de julho de dois mil e treze (18-07-2013), vereador Samuel Gazolla pede vista da aprovado com 10 votos favoráveis: Carlos envolvidas com a criação deste novo cargo para próxima reunião ordinária. Palavra Livre. 
tendo na Presidência a Vereadora Rosângela representação 037/13. A indicação 357/13 é Rufato, Célio Botaro, Darci Pires, Jorge esclarecimento de dúvidas sobre o assunto. 2) Agradecendo a presença de todos a Senhora 
Maria Alfenas de Andrade, na Vice- colocada em votação e aprovada por 10 votos Gervásio, José Alves, Oswaldo Peixoto, Projeto de Lei Complementar nº 08/13 que Presidente encerra a sessão às vinte e uma horas e 
Presidência, o Vereador Vinícius Samôr de favoráveis, com abstenção do vereador Samuel Rafael Faeda, Rosangela Alfenas, Samuel “Altera a redação do item 2, do inciso VII do dezenove minutos.
Lacerda, e na Secretaria, o Vereador Carlos da Gazolla. O requerimento 175/13 é colocado em Gazolla, Vinícius Samor; e 01 abstenção: Anexo II da Lei Complementar 030, de 11 de RESUMO DA ATA Nº 44 DA SESSÃO 
Silva Rufato. Às dezenove horas, a Presidente discussão e aprovado por unanimidade. O Maurício Valadão. 2) Projeto de Lei julho de 1995”. A matéria encontra-se com vista ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 
faz a abertura dos trabalhos em nome do Povo requerimento 187/2013 é colocado em votação e Complementar nº 06/13 que “Cria o cargo concedida ao vereador Vinícius Samor. A DE UBÁ, realizada em nove de setembro de dois 
e do Município de Ubá, invocando a proteção aprovado por unanimidade. A presidente faz a comissionado de Presidente da Diretoria presidente decide sobrestar a matéria. Passa-se mil e treze (09-09-2013), tendo na Presidência a 
de Deus. A seguir o Sr. Secretário faz a leitura da próxima reunião ordinária e o vereador Executiva na estrutura administrativa do à Discussão e Votação das Proposições dos Vereadora Rosângela Maria Alfenas de Andrade, 
chamada nominal dos Senhores Vereadores Vin í c i us  Samor  pede  uma  reun ião  UBAPREV, de que trata a Lei Complementar senhores vereadores: O vereador Carlos Rufato na Vice-Presidência, o Vereador Vinícius Samôr 
constatando-se a presença de todos. O extraordinária. A presidente informa que a 089, de 21 de março de 2007”. O vereador pergunta aos vereadores Vinícius, Samuel e de Lacerda, e na Secretaria, o Vereador Carlos da 
vereador José Roberto Filgueiras participa da senhora Maria Aparecida Freitas Amorim se Rafael Faeda pede vista ao projeto. 3) Projeto Rafael se no requerimento 221/13 já estão Silva Rufato. Às dezenove horas, a Presidente 
reunião em substituição ao vereador Darci inscreveu para reunião popular do dia 07/08, de Lei Complementar nº 07/13 que “Dispõe incluídas duas ambulâncias já liberadas e que faz a abertura dos trabalhos em nome do Povo e 
Pires da Silva, que se encontra licenciado. quarta-feira e  faz a leitura dos assuntos que sobre as Funções Públicas de Agente estão chegando pra Ubá. A fala do vereador do Município de Ubá, invocando a proteção de 
Passa-se a Ordem do Dia: Primeira discussão e serão tratados pela mesma. Palavra Livre. Comunitário de Saúde do PSF e Agente de Samuel Gazolla é inaudível. O vereador Deus. A seguir o Sr. Secretário faz a chamada 
votação das seguintes matérias: 1) Projeto de Agradecendo a presença de todos a Senhora Combate a Endemias, no âmbito da Maurício Valadão pede para acrescentar na nominal dos Senhores Vereadores constatando-
Lei nº 019/13 que “Autoriza o Município a Presidente encerra a sessão às vinte e duas horas Administração Direta do Município de Ubá, e representação 045/2013 o pedido de uma torre se a presença de todos. Passa-se para a discussão 
copatrocinar a participação da equipe de Ubá e trinta minutos. dá outras providências”. Colocado em votação de celular para o Tanquinho e o vereador e votação da Ata nº. 43 da reunião ordinária do 
no torneio Copa Integração de Futsal, e contém RESUMO DA ATA Nº 38 DA SESSÃO o Projeto de Lei Complementar nº 07/13 é Vinícius Samor concorda. O vereador Oswaldo dia 02-09-2013. Colocada em votação a ata é 
outras disposições”. A matéria encontra-se ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL aprovado por unanimidade (10 votos). 4) Peixoto pede para separar o requerimento aprovada por unanimidade (10 votos). Passa-se 
com vista concedida ao vereador Jorge DE UBÁ, realizada em doze de agosto de dois Projeto de Lei Complementar nº 08/13 que 224/13. As demais proposições são colocadas para a leitura do Protocolo. Passa-se para a 
Custódio Gervásio. Não havendo mais mil e treze (12-08-2013), tendo na Presidência a “Altera a redação do item 2, do inciso VII do em votação e aprovadas por unanimidade. O leitura de pareceres. Passa-se, então, à Leitura de 
nenhum vereador a se manifestar a presidente Vereadora Rosângela Maria Alfenas de Andrade, Anexo II da Lei Complementar 030, de 11 de vereador Oswaldo Peixoto parabeniza o proposições dos Srs. Vereadores. Passa-se a 
coloca em votação a EMENDA ADITIVA na Vice-Presidência, o Vereador Vinícius Samôr julho de 1995”. O vereador Vinícius Samor vereador Vinícius sobre o seu requerimento Ordem do Dia: Discussão e votação final das 
A C R E S C E N TA N D O  A RT I G O  A O  de Lacerda, e na Secretaria, o Vereador Carlos da pede vista ao projeto, para que seja verificado o 224/13 e fala de seu pedido no início do ano seguintes matérias: 1) Projeto de Lei nº 030/13 
PRESENTE PROJETO: “Art. – Em Silva Rufato. Às dezenove horas, a Presidente que foi descrito pelo vereador Samuel Gazolla. para recapiar Diamante e reclama que não que “Dispõe sobre a denominação de Rua Silvio 
contrapartida ao presente copatrocínio a faz a abertura dos trabalhos em nome do Povo e Passa-se à Discussão e Votação das obteve nenhuma resposta. O vereador Carlos de Melo Quaglieta a logradouro público desta 
Prefeitura Municipal de Ubá cobrará dos do Município de Ubá, invocando a proteção de Proposições dos senhores vereadores: É Rufato diz que Diamante foi incluído no cidade”. Colocado em votação o projeto é 
organizadores e/ou Chefe da Delegação Deus. A seguir o Sr. Secretário faz a chamada separada para discussão a indicação 380/13 do primeiro projeto de empréstimo aprovado e já aprovado por unanimidade (10 votos). 2) Projeto 
ubaense que a equipe de futsal de Ubá seja nominal dos Senhores Vereadores constatando- vereador Carlos Rufato a pedido do vereador está licitado. O vereador Oswaldo Peixoto diz de Lei nº 031/13 que “Declara de Utilidade 
composta por, no mínimo, 50 % (cinquenta por se a presença de todos. Passa-se para a discussão M a u r í c i o  Va l a d ã o  q u e  p e d e  u m  que no primeiro mandato o prefeito nem foi à Pública Municipal a Associação de Moradores e 
cento) de atletas da nossa cidade”, proposta e votação da Ata nº. 37 da reunião ordinária do esclarecimento. As demais proposições são Diamante. O requerimento 224/13 é colocado Colaboradores do Bairro São João, desta 
anteriormente pelo vereador Carlos Rufato. dia 05-08-2013. Colocada em votação a ata é colocadas em votação englobada e aprovadas em votação e aprovado por unanimidade. A cidade”. Colocado em votação o projeto é 
Colocada em votação a emenda aditiva é aprovada por unanimidade (10 votos). Passa-se por unanimidade. A presidente coloca a presidente faz a leitura da próxima reunião aprovado por unanimidade (10 votos). 3) Projeto 
rejeitada por 6 votos contrários e 4 favoráveis. para a leitura do Protocolo. Passa-se para a indicação 380/13 em votação e é aprovada por ordinária. Palavra Livre. Agradecendo a de Lei nº 032/13 que “Autoriza o remanejamento 
Em seguida o Projeto de Lei nº 019/13 é leitura de pareceres. Passa-se, então, à Leitura de unanimidade. A presidente faz a leitura da presença de todos a Senhora Presidente encerra de Créditos Orçamentários da Secretaria 
colocado em votação e é rejeitado por 6 votos proposições dos Srs. Vereadores. Passa-se a próxima reunião ordinária. Palavra Livre. a sessão às vinte horas e quarenta e sete Municipal de Obras e Serviços Urbanos para a 
contrários e 4 favoráveis. 2) Projeto de Lei nº Ordem do Dia: Discussão e votação final da Agradecendo a presença de todos a Senhora minutos. Secretaria Municipal de Meio Ambiente, até o 
028/13 que “Autoriza o Município de Ubá a seguinte matéria: 1) Projeto de Lei nº 026/13 que Presidente encerra a sessão às vinte e uma RESUMO DA ATA Nº 43 DA SESSÃO limite de R$ 3.725.000,00”. Colocado em 
contratar com a Caixa Econômica Federal “Autoriza o Poder Executivo a suplementar a horas e trinta minutos. ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL votação o projeto é aprovado por unanimidade 
Operações de Crédito com outorga de garantia, contribuição consignada no Orçamento de 2013, RESUMO DA ATA Nº 41 DA SESSÃO DE UBÁ, realizada em dois de setembro de (10 votos). 4) Projeto de Lei nº 033/13 que 
no âmbito do PAC 2 – Pavimentação e destinada a ADUBAR no âmbito da Secretaria EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA dois mil e treze (02-09-2013), tendo na “Autoriza o Poder Executivo a conceder Auxílio 
Qualificação de Vias Urbanas e dá outras Municipal de Administração no valor de R$ MUNICIPAL DE UBÁ , realizada em Presidência a Vereadora Rosângela Maria Financeiro ao Núcleo Regional de Voluntários de 
providências”. A matéria encontra-se com 51.000,00 e dá outras providências”. Colocado dezenove de agosto de dois mil e treze (19-08- Alfenas de Andrade, na Vice-Presidência, o Combate ao Câncer, e contém outras 
vista concedida ao vereador Oswaldo Peixoto. em votação o Projeto é aprovado por 2013), tendo na Presidência a Vereadora Vereador Vinícius Samôr de Lacerda, e na disposições”. Colocado em votação o projeto é 
O Projeto de Lei nº 028/13 é colocado em unanimidade (10 votos). Primeira discussão e Rosângela Maria Alfenas de Andrade, na Vice- Secretaria, o Vereador Carlos da Silva Rufato. aprovado por unanimidade (10 votos). 5) Projeto 
votação e a presidente esclarece que neste votação da seguinte matéria: 1)Projeto de Lei nº Presidência, o Vereador Vinícius Samôr de Às dezenove horas, a Presidente faz a abertura de Lei nº 034/13 que “Autoriza o Poder 
projeto a votação deverá ser feita de forma 029/13 que “Autoriza o Poder Executivo a Lacerda, e na Secretaria, o Vereador Carlos da dos trabalhos em nome do Povo e do Município Executivo a suplementar a transferência 
nominal. O Projeto é rejeitado com 06 votos a estabelecer parceria com o Instituto FAGOC de Silva Rufato. Às vinte e uma horas e trinta de Ubá, invocando a proteção de Deus. A seguir consignada no Orçamento de 2013, destinada às 
contra: Jorge Custódio Gervásio, Maurício Educação e Cultura, para o fim que menciona, e minutos, a Presidente faz a abertura dos o Sr. Secretário faz a chamada nominal dos creches mantidas por entidades filantrópicas 
Valadão Reimão de Melo, Oswaldo Peixoto contém outras disposições”. Colocado em trabalhos em nome do Povo e do Município de Senhores Vereadores constatando-se a presença conveniadas com o Poder Público, e contém 
Guimarães, Rafael Faeda, Vinícius Samor de votação o Projeto de Lei nº 029/13 é aprovado Ubá, invocando a proteção de Deus. A seguir o de todos. Passa-se para a discussão e votação da outras disposições”. Colocado em votação o 
Lacerda, José Roberto Filgueiras; e 05 votos a por unanimidade (10 votos). Passa-se à Sr. Secretário faz a chamada nominal dos Ata nº. 42 da reunião ordinária do dia 26-08- projeto é aprovado por unanimidade (10 votos). 
favor: Carlos Rufato, Célio Botaro, José Alves Discussão e Votação das Proposições dos Senhores Vereadores constatando-se presença 2013. Colocada em votação a ata é aprovada por 6) Projeto de Lei nº 036/13 que “Autoriza o 
Germano, Rosangela Alfenas de Andrade, senhores vereadores: São separados para de todos. Passa-se a Ordem do Dia: Discussão unanimidade (10 votos). Passa-se para a leitura Poder Executivo a celebrar contrato de cessão de 
Samuel Gazolla Lima. O público presente no discussão as proposições 370/13, 372/13, 205/13 e Votação Final da seguinte matéria: 1) Projeto do Protocolo. Passa-se para a leitura de uso de imóvel público com a Polícia Militar do 
plenário começa a se manifestar e mais uma e 210/13. As demais proposições são colocadas de Lei nº 035/13 que “Autoriza o Município de pareceres. Passa-se, então, à Leitura de Estado de Minas Gerais” . Colocado em votação 
vez a presidente suspende a reunião até que a em votação englobada e aprovadas por Ubá a contratar com a Caixa Econômica proposições dos Srs. Vereadores. Passa-se a o projeto é aprovado por unanimidade (10 
ordem se restabeleça. 3) Projeto de Lei nº unanimidade. Palavra Livre. Agradecendo a Federal Operações de Crédito com Outorga de Ordem do Dia: Primeira discussão e votação votos). Primeira discussão e votação das 
029/13 que “Autoriza o Poder Executivo a presença de todos a Senhora Presidente encerra a garantia, no âmbito do PAC 2 – Pavimentação das seguintes matérias: 1) Projeto de Lei seguintes matérias: 1) Projeto de Lei 
estabelecer parceria com o Instituto FAGOC sessão às vinte e duas horas e dez minutos. e Qualificação de Vias Urbanas – e dá outras Complementar nº 06/13 que “Cria o cargo Complementar nº 06/13 que “Cria o cargo 
de Educação e Cultura, para o fim que RESUMO DA ATA Nº 39 DA SESSÃO providências”. O Projeto é colocado em comissionado de Presidente da Diretoria comissionado de Presidente da Diretoria 
menciona, e contém outras disposições”. O EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA votação nominal e aprovado com 10 votos Executiva na estrutura administrativa do Executiva na estrutura administrativa do 
vereador Samuel Gazolla pede para que o MUNICIPAL DE UBÁ,  realizada em doze de favoráveis: Carlos Rufato, Célio Botaro, Darci UBAPREV, de que trata a Lei Complementar UBAPREV, de que trata a Lei Complementar 
projeto seja sobrestado. Agradecendo a agosto de dois mil e treze (12-08-2013), tendo na Pires, Jorge Gervásio, José Alves, Oswaldo 089, de 21 de março de 2007”. A matéria 089, de 21 de março de 2007”. A matéria 
presença de todos a Senhora Presidente Presidência a Vereadora Rosângela Maria Peixoto, Rafael Faeda, Rosangela Alfenas, encontra-se com vista concedida ao vereador encontra-se com vista concedida ao vereador 
encerra a sessão às vinte horas e dez minutos. Alfenas de Andrade, na Vice-Presidência, o Samuel Gazolla, Vinícius Samor; e 01 Vinícius Samor. À pedido do vereador, Maurício Valadão que devolve o projeto para 
RESUMO DA ATA Nº 37 DA SESSÃO Vereador Vinícius Samôr de Lacerda, e na abstenção: Maurício Valadão. 2) Projeto de Lei compareceu a essa reunião o Sr. Evandro e a votação. Colocado em votação o projeto é 
ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL Secretaria, o Vereador Carlos da Silva Rufato. Às Complementar nº 07/13 que “Dispõe sobre as Sra. Ana Paula, funcionários da UBAPREV, aprovado por unanimidade (10 votos). 2) Projeto 
DE UBÁ, realizada em cinco de agosto de dois vinte e duas horas e dez minutos, a Presidente faz Funções Públicas de Agente Comunitário de que vieram para falar sobre o assunto a que se de Lei nº 037/13 que “Autoriza o Município de 
mil e treze (05-08-2013), tendo na Presidência a abertura dos trabalhos em nome do Povo e do Saúde do PSF e Agente de Combate a refere o projeto. O vereador Maurício Valadão Ubá a transferir novos recursos financeiros à 
a Vereadora Rosângela Maria Alfenas de Município de Ubá, invocando a proteção de Endemias, no âmbito da Administração Direta pede vista ao projeto. 2) Projeto de Lei nº Sociedade Musical e Cultura 22 de Maio, neste 
Andrade, na Vice-Presidência, o Vereador Deus. A seguir o Sr. Secretário faz a chamada do Município de Ubá, e dá outras 030/13 que “Dispõe sobre a denominação de exercício, para a realização de despesas com a 
Vinícius Samôr de Lacerda, e na Secretaria, o nominal dos Senhores Vereadores constatando- providências”. Colocado em votação o Projeto Rua Silvio de Melo Quaglieta a logradouro organização, preparação e realização do Festival 
Vereador Carlos da Silva Rufato. Às dezenove se a ausência do vereador Jorge Custódio de Lei Complementar nº 07/13 é aprovado por público desta cidade”. Colocado em votação o Mundial das Artes pela Paz”. O vereador Rafael 
horas, a Presidente faz a abertura dos trabalhos Gervásio. Passa-se a Ordem do Dia: Discussão e unanimidade (10 votos). Agradecendo a projeto é aprovado por unanimidade (10 votos). Faêda pede vista à matéria e solicita um 
em nome do Povo e do Município de Ubá, Votação Final da seguinte matéria: 1) Projeto de presença de todos a Senhora Presidente 3) Projeto de Lei nº 031/13 que “Declara de detalhamento melhor da planilha de custos que 
invocando a proteção de Deus. A seguir o Sr. Lei nº 029/13 que “Autoriza o Poder Executivo a encerra a sessão às vinte e uma horas e trinta e Utilidade Pública Municipal a Associação de acompanha o projeto. Passa-se à Discussão e 
Secretário faz a chamada nominal dos estabelecer parceria com o Instituto FAGOC de dois minutos. Moradores e Colaboradores do Bairro São João, Votação das Proposições dos senhores 
Senhores Vereadores constatando-se a Educação e Cultura, para o fim que menciona, e RESUMO DA ATA Nº 42 DA SESSÃO desta cidade”. Colocado em votação o projeto é vereadores: É separado para discussão o 
presença de todos. Passa-se para a discussão e contém outras disposições”. Colocado em ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL aprovado por unanimidade (10 votos). 4) requerimento 247/13 do vereador Carlos Rufato. 
votação da Ata nº. 34 da reunião ordinária do votação o projeto é aprovado por unanimidade DE UBÁ, realizada em vinte e seis de agosto Projeto de Lei nº 032/13 que “Autoriza o As demais proposições são colocadas em 
dia 15-07-2013. Colocada em votação a ata é dos presentes (09 votos). Agradecendo a de dois mil e treze (26-08-2013), tendo na remanejamento de Créditos Orçamentários da votação e aprovadas por unanimidade (10 votos). 
aprovada por unanimidade (10 votos). Passa- presença de todos a Senhora Presidente encerra a Presidência a Vereadora Rosângela Maria Secretaria Municipal de Obras e Serviços A presidente coloca o requerimento 247/13 em 
se para a discussão e votação da Ata nº. 35 da sessão às vinte e duas horas e quinze minutos. Alfenas de Andrade, na Vice-Presidência, o Urbanos para a Secretaria Municipal de Meio votação e é aprovado por unanimidade (10 
reunião extraordinária do dia 15-07-2013. RESUMO DA ATA Nº 40 DA SESSÃO Vereador Vinícius Samôr de Lacerda, e na Ambiente, até o limite de R$ 3.725.000,00”. votos). Palavra Livre. Agradecendo a presença 
Colocada em votação a ata é aprovada por ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL Secretaria, o Vereador Carlos da Silva Rufato. Colocado em votação o projeto é aprovado por de todos a Senhora Presidente encerra a sessão às 
unanimidade (10 votos). Passa-se para a DE UBÁ, realizada em dezenove de agosto de Às dezenove horas, a Presidente faz a abertura unanimidade (10 votos). 5) Projeto de Lei nº vinte horas e cinquenta minutos.
discussão e votação da Ata nº. 36 da reunião dois mil e treze (19-08-2013), tendo na dos trabalhos em nome do Povo e do 033/13 que “Autoriza o Poder Executivo a RESUMO DA ATA Nº 45 DA SESSÃO 
extraordinária do dia 18-07-2013. Colocada Presidência a Vereadora Rosângela Maria Município de Ubá, invocando a proteção de conceder Auxílio Financeiro ao Núcleo EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA 
em votação a ata é aprovada por unanimidade Alfenas de Andrade, na Vice-Presidência, o Deus. A seguir o Sr. Secretário faz a chamada Regional de Voluntários de Combate ao Câncer, MUNICIPAL DE UBÁ , realizada em dezenove 
(10 votos). Passa-se para a leitura do Vereador Vinícius Samôr de Lacerda, e na nomina l  dos  Senhores  Vereadores  e contém outras disposições”. Colocado em de agosto de dois mil e treze (09-09-2013), tendo 
Protocolo. Passa-se, então, à Leitura de Secretaria, o Vereador Carlos da Silva Rufato. Às constatando-se a presença de todos. Passa-se votação o projeto é aprovado por unanimidade na Presidência a Vereadora Rosângela Maria 
proposições dos Srs. Vereadores. Passa-se a dezenove horas, a Presidente faz a abertura dos para a discussão e votação da Ata nº. 40 da (10 votos). 6) Projeto de Lei nº 034/13 que Alfenas de Andrade, na Vice-Presidência, o 
Ordem do Dia: Primeira discussão e votação trabalhos em nome do Povo e do Município de reunião ordinária do dia 19-08-2013. Colocada “Autoriza o Poder Executivo a suplementar a Vereador Vinícius Samôr de Lacerda, e na 
das seguintes matérias: 1) Projeto de Lei nº Ubá, invocando a proteção de Deus. A seguir o em votação a ata é aprovada por unanimidade transferência consignada no Orçamento de Secretaria, o Vereador Carlos da Silva Rufato. Às 
026/13 que “Autoriza o Poder Executivo a Sr. Secretário faz a chamada nominal dos (10 votos). Passa-se para a discussão e votação 2013, destinada às creches mantidas por vinte horas e cinquenta minutos, a Presidente faz 
suplementar a contribuição consignada no Senhores Vereadores constatando-se a presença da Ata nº. 41 da reunião extraordinária do dia entidades filantrópicas conveniadas com o a abertura dos trabalhos em nome do Povo e do 
Orçamento de 2013, destinada a ADUBAR no de todos. Passa-se para a discussão e votação da 19-08-2013. Colocada em votação a ata é Poder Público, e contém outras disposições”. Município de Ubá, invocando a proteção de 
âmbito da Secretaria Municipal de Ata nº. 38 da reunião ordinária do dia 12-08- aprovada por unanimidade (10 votos). Passa- Colocado em votação o projeto é aprovado por Deus. A seguir o Sr. Secretário faz a chamada 
Administração no valor de R$ 51.000,00 e dá 2013. Colocada em votação a ata é aprovada por se para a leitura do Protocolo. Passa-se para a unanimidade (10 votos). 7) Projeto de Lei nº nominal dos Senhores Vereadores constatando-
outras providências”. Por solicitação do unanimidade (10 votos). Passa-se para a leitura de pareceres. Passa-se, então, à Leitura 036/13 que “Autoriza o Poder Executivo a se presença de todos. Passa-se a Ordem do Dia: 
vereador Maurício Valadão foi convidada a discussão e votação da Ata nº. 39 da reunião de proposições dos Srs. Vereadores. Passa-se a celebrar contrato de cessão de uso de imóvel Discussão e Votação Final da seguinte matéria: 
comparecer à esta Casa de Leis a Gerente da extraordinária do dia 12-08-2013. Colocada em Ordem do Dia: Primeira discussão e votação público com a Polícia Militar do Estado de 1) Projeto de Lei Complementar nº 06/13 que 
ADUBAR, Patrícia Costa Faraj.  Colocado em votação a ata é aprovada por unanimidade (10 das seguintes matérias: 1) Projeto de Lei Minas Gerais”. Colocado em votação o projeto “Cria o cargo comissionado de Presidente da 
votação o Projeto de Lei nº 026/13 é aprovado votos). Passa-se para a leitura do Protocolo. Complementar nº 06/13 que “Cria o cargo é aprovado por unanimidade (10 votos). Passa- Diretoria Executiva na estrutura administrativa 
por unanimidade (10 votos). 2) Projeto de Lei Passa-se, então, à Leitura de proposições dos Srs. comissionado de Presidente da Diretoria se à Discussão e Votação das Proposições dos do UBAPREV, de que trata a Lei Complementar 
nº 029/13 que “Autoriza o Poder Executivo a Vereadores. Passa-se a Ordem do Dia: Primeira Executiva na estrutura administrativa do senhores vereadores: É separada para discussão 089, de 21 de março de 2007”. Colocado em 
estabelecer parceria com o Instituto FAGOC discussão e votação das seguintes matérias: 1) UBAPREV, de que trata a Lei Complementar a indicação 395/13 do vereador  Darci Pires. As votação o Projeto é aprovado por unanimidade 
de Educação e Cultura, para o fim que Projeto de Lei nº 035/13 que “Autoriza o 089, de 21 de março de 2007”. A matéria d e m a i s  p r o p o s i ç õ e s  s ã o  v ot a d a s  (10 votos). Agradecendo a presença de todos a 
menciona, e contém outras disposições”. O Município de Ubá a contratar com a Caixa encontra-se com vista concedida ao vereador englobadamente e aprovadas por unanimidade Senhora Presidente Rosângela Maria Alfenas de 
vereador Maurício Valadão pede vista ao Econômica Federal Operações de Crédito com Rafael Faeda que diz compreender a (10 votos). A presidente coloca a indicação Andrade encerra a sessão às vinte horas e 
projeto. Passa-se à Discussão e Votação das Outorga de garantia, no âmbito do PAC 2 – necessidade da criação do cargo que está sendo 395/13 em votação e é aprovada por cinquenta e cinco minutos.
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