
Câmara Municipal de Ubá
ESTADO DE MINAS GERAIS

PARECER CLJR- Cli 1/2018, de 02 de abril de 2018.

Exma. Sra.
Vereadora Rosângela Maria Alfenas de Andrade
Presidente da Câmara Municipal de Ubá
Nesta. \ ,

"-
Vl:readora o Rosâng ta Maria Alfenas de Andrade

President.e

de ~t\(\\'a\\6toriza a concessão de subvenção social à Academia Ubaense de Letras, no
presente exercício, e contém outras disposições".

Senhora Presidente:

I0) Através da Mensagem n° 008, de 26 de março de 2018, o Senhor Prefeito de Ubá encaminha para
tramitação e votação nesta Casa o Projeto de Lei em referência que "Autoriza a concessão de subvenção social à
Academia Ubaense de Letras, no presente exercício, e contém outras disposições".

2°) A matéria em tela se trata de subvenção social no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que será
utilizado pela AULE na edição do livro com a biografia dos seus patronos, nas comemorações dos 35 anos da
Academia e centenário de nascimento de sua fundadora, Professora Maria Clotilde Baptista Vieira. A Academia
Ubaense de Letras é uma entidade sem fins lucrativos, reconhecida de utilidade pública municipal através da Lei
Municipal 1.729, de 30 de abril de 1986, estando em regular funcionamento em nossa cidade mais de três décadas,
reunindo diversas personalidades das artes literárias e plásticas, com o fito de promover e difundir a cultura ubaense. Os
patronos da AULE são todos eles grandes vultos do passado, com relevante presença na história do Município de Ubá.
Nesse contexto, a obra literária servirá de importante instrumento de pesquisa para estudantes e entusiastas da história
de nossa cidade.

3°) A matéria se enquadra na legislação vigente.

Assim sendo, somos de parecer favorável à aprovação da presente matéria.

É o que nos parece, S.M.J.
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