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Legislando: 
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Um bom público compareceu à sessão,  realizada pela Câmara em parceria com a Assembleia Legislat iva

No dia 03/06 foi realizada no 
plenário da Câmara Municipal de 
Ubá uma Audiência Pública da 
Comissão de Prevenção e Combate 
ao Uso de Crack e Outras Drogas 
da Assembleia Legislativa de 
Minas Gerais (ALMG), para 
debater o enfrentamento do uso de 
crack e outras drogas no município 
e região. Entre as reivindicações 
feitas durante a audiência estão: 
ampliar as políticas públicas 
antidrogas na região, instituir 
estabelecimentos de internação e 
implementar repressão qualificada. 
Representantes do Legislativo, 
Prefeitura, Polícia Militar, Polícia 
C iv i l ,  Min is tér io  Públ ico ,  
Associações Comunitárias e 
Comunidades Terapêut icas  
par t i c ipa ram do  deba te  e  
contribuíram para a busca de 
projetos e ações visando superar as 
drogas e a violência em nossa 
cidade. Entre os vereadores 
estavam presentes a Presidente da 
Câmara, Vereadora Rosângela 
Alfenas, O Presidente da Comissão 
Especial de Combate ao Crack e 
outras Drogas (CECCD) e Vice-
Presidente da Câmara, Vereador 
Vinícius Samôr, e os vereadores 
Jorge Gervásio, Oswaldo Peixoto, 
Pastor Darci, Rafael Faeda e 
Samuel Gazolla.
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Câmara realiza audiência pública para debater
a prevenção e o uso do crack e outras drogas

Câmara ext ingue 
voto secreto

Todos contra as drogas

O PR nº 01/14, que “Revoga o Art. 
155, seus incisos e parágrafos, do 
Regimento Interno da Câmara 
Municipal de Ubá”, foi aprovado 
por unanimidade em duas votações 
rea l i zadas  nos  d ias  19  e  

26/05/2014. Também em dupla 
votação (nos dias 9 e 16/06/2014) 
foi aprovado o PR nº 02/14, que 
“Altera a redação do Art. 177 do 
Regimento Interno da Câmara 
Municipal de Ubá”. Já o Projeto de 

Emenda à Lei Orgânica nº 01/14, 
que “Altera a redação do § 5º do 
Art. 84 da Lei Orgânica do 
Município de Ubá” foi votado e 
aprovado durante as reuniões de 
09/06 e 23/06/2014.
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Palavra Livre: 
 leia o que os vereadores têm a dizer
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Perdeu alguma reunião da Câmara?
Fique por dentro dos assuntos debatidos

através do resumo de Atas

O fim do voto secreto deixa a Câmara mais democrática, segundo alguns Vereadores
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COMO VOTAM OS VEREADORES
Como funciona a votação na Câmara?
A Votação é o ato complementar da discussão, 
através da qual os Vereadores manifestam sua 
vontade. A matéria somente está em fase de 
votação a partir do momento em que o 
Presidente declara encerrada a discussão. De 
acordo com o artigo 145 do Regimento Interno 
da Câmara Municipal de Ubá, o Vereador, que 
estiver presente à Sessão, não poderá deixar de 
votar. Entretanto ele pode, devendo, porém, 
privar-se do processo de votação quando tiver, 
ele próprio ou parente afim ou consanguíneo, 
até terceiro grau inclusive interesse manifesto 
na deliberação, sob pena de ter seu voto 
anulado, quando decisivo. Quando algum fato 
neste sentido, o deve comunicar ao Presidente, 
embora sua presença deva ser computada para 
efeito de quorum.O Presidente da Câmara 
Municipal só terá voto na eleição da Mesa, 
quando a matéria exigir quorum de dois terços 
ou o voto favorável da maioria absoluta e 
quando ocorrer empate. Embora nem sempre 
vote, a presença do Presidente é computada 
para o efeito de quorum no processo de 
votação. Esta regra é válida para qualquer Edil 
que venha a substituir o presidente na direção 
dos trabalhos.
Quais são os processos de votação?
O processo simbólico de votação consiste na 
simples contagem de votos favoráveis e 
contrários, que será efetuada pelo Presidente, 
convidando os vereadores que estiverem de 
acordo a permanecerem sentados e os que 
forem contrários a se levantarem e procedendo, 
em seguida, à necessária contagem e à 
proclamação do resultado, não podendo citar 
nomes. Já o processo de votação nominal 
consiste na contagem dos votos favoráveis e 
contrários, com a consignação expressa do 
nome e do voto de cada Vereador. Sofrerão este 
processo as seguintes matérias: outorga de 
concessão, permissão ou autorização de 
serviços públicos; outorga de direito real de 
concessão de uso de bens imóveis; alienação de 
bens imóveis; aquisição de bens imóveis por 
doação com encargos; contratação de 
empréstimos; aprovação ou alteração do 
Código Tributário Municipal; e matéria que 
exigir, para sua aprovação, o voto favorável de 
dois terços dos membros da Câmara 
Municipal. Após a alteração da Lei Orgânica 
do município e do Regimento interno da 
Câmara, o voto secreto foi extinto.
O que é declaração de voto?
Declaração de voto é o pronunciamento do 
Vereador sobre os motivos que o levaram a 
manifestar-se contrário ou favorável à matéria 
votada. Esta declaração a qualquer matéria é 
feita de uma só vez, depois de concluída, por 
inteiro, a votação de todas as peças do projeto. 
Os Vereador dispõem de três minutos para 
fazer sua declaração, sendo vedados apartes.

Câmara ext ingue voto secreto 

Através dos Projetos de Resolução nº 
01/14 e nº 02/14, e do Projeto de 
Emenda à Lei Orgânica nº 01/14, de 
autoria de todos os vereadores, o 
Legislativo Ubaense extinguiu o voto 
secreto dos seus processos de votação, 
antes previsto em seu Regimento 
Interno e na Lei Orgânica Municipal. 
O PR nº 01/14, que “Revoga o Art. 
155, seus incisos e parágrafos, do 
Regimento Interno da Câmara 
Municipal de Ubá”, foi aprovado por 
unanimidade em duas votações 
realizadas nos dias 19 e 26/05/2014. 
Também em dupla votação (nos dias 9 
e 16/06/2014) foi aprovado o PR nº 
02/14, que “Altera a redação do Art. 
177 do Regimento Interno da Câmara 
Municipal de Ubá”. Já o Projeto de 
Emenda à Lei Orgânica nº 01/14, que 
“Altera a redação do § 5º do Art. 84 da 
Lei Orgânica do Município de Ubá” 
foi votado e aprovado durante as 
reuniões de 09/06 e 23/06/2014.
O artigo 155 do Regimento Interno da 
CMU previa os processos de votações 
secretas do Legislativo Ubaense. Na 
legislatura passada alguns incisos do 

mesmo artigo foram extintos através 
de Projeto de Resolução aprovado à 
época. Tal projeto, que culminou na 
Resolução nº 02/09, de 25/06/2009, 
revogou os incisos II, III, V e VII do 
artigo 155 do Regimento Interno. A 
partir daí, a votação secreta deixou de 
existir nos seguintes casos previstos 
no art. 155: “II – Composição das 
Comissões Permanentes; III – Eleição 
da Mesa Diretora ou de qualquer de 
seus membros; V – Concessão do 
Título de Cidadania Honorária, 
Personalidade Ubaense do Ano e 
Comendas; VII – Projeto de 
denominação de rua”. Os demais 
d i s p o s i t i v o s  p e r m a n e c e r a m  
inalterados.
O PR nº 01/14, recentemente 
aprovado, propôs a revogação total do 
artigo 155, seus incisos e parágrafos, e 
tem por pr incipal  f inal idade 
p r o p o r c i o n a r  u m a  m a i o r  
transparência nas ações da Câmara 
Municipal de Ubá. Ou seja, não 
haverá mais votação secreta também 
nos seguintes casos antes previstos no 
art. 155: “I – Vetos; IV – Destituição 

da Mesa Diretora ou de qualquer de 
seus membros; VI – Perda de mandato 
de Vereador e do Prefeito”.
Já o PR nº 02/14 e o Projeto de 
Emenda à LOM nº 01/14 visaram 
adequar a redação dos respectivos 
artigos dos textos legais que 
mencionam à já aprovada revogação 
do Art. 155 do Regimento Interno da 
CMU. Assim, ficaram extintos, no 
âmbito do Legislativo Ubaense, todo e 
qualquer caso de processo de votação 
secreta.
Com o fim do voto secreto, a primeira 
votação que será aberta, após a 
modificação da Lei orgânica, será a 
apreciação ao veto total aposto pelo 
chefe do Executivo do Município de 
Ubá ao Projeto de Lei nº 012/14 que 
“Dá nova redação aos Artigos 106 e 
108, da Lei Municipal nº 3.591, de 20 
de abril de 2007 que dispõe sobre o 
serviço público de transporte coletivo 
e individual de passageiros do 
Município de Ubá e dá outras 
providências”. O veto está tramitação 
na Câmara.

A Emenda à Lei Orgânica foi proposta pelos Vereadores que integram a Mesa Diretora. Matéria foi aprovada por unanimidade
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Proposições do dia 12/05/2014 área institucional. VEREADOR OSWALDO PEIXOTO Rua José Lourenço Sperandio, Bairro Mangueiras 
VEREADOR CARLOS RUFATO Representação 027: À mesa diretora da CMU, Moção de Pesar 039: Pelo falecimento da Sra. Odete Rural, a pedido dos moradores. Reitera 
Indicação 105/14: Ao Prefeito, construção de ponde realizar debate público aberto para tratar da Filgueiras Teixeira. Requerimento 044/13, de autoria do Edil Célio 
na Rua Projetada Agostinho Guiducci, para ligação Criação de Conselho Municipal dos Direitos da VEREADOR RAFAEL FAEDA Botaro.
à avenida Paulino Fernandes. Pessoa Idosa e do Fundo Municipal dos Direitos do Moção de Aplausos 040: À Dra. Vânia Lúcia Soares VEREADOR SAMUEL GAZOLLA 
Requerimento 100/14: Ao Prefeito e Sr. Aldeir Idoso. Jacob. Indicação 131/14: ao Prefeito, encaminhar à 
Ferraz, para colocação de poste de iluminação VEREADOR VINICIUS SAMOR Indicação 117: Ao Prefeito, para rever a proibição Secretaria Municipal de Educação, viabilizar a 
pública no Córrego Santana II. Indicação 107: Ao Prefeito, para instalação e de estacionamento na Beira Rio, às 4ªs feiras, nas criação do “Centro de Referência do Professor” 
Requerimento 102/14: Ao Prefeito, para funcionamento de câmeras de vigilância e proximidades da Feira Livre. com a finalidade de atendimento, na prestação de 
calçamento da Rua Projetada José Lourenço segurança na Praça do Esporte e Cultura, que será Indicação 122: Ao Prefeito, para providenciar serviços diversos, aos profissionais da educação da 
Sperandio, b. Mangueira Rural. inaugurada na COHAB. melhores condições de trabalho para o médico que rede pública de ensino.
Requerimento 103/14: Ao Comandante da VEREADORES SAMUEL GAZOLLA E atende à comunidade do Tanquinho. Indicação 132/14: ao Prefeito, encaminhar às 
PM/MG, representantes da EMUBHES, síndico CARLOS RUFATO Indicação 124: Ao Prefeito, para providenciar a rede Secretarias Municipais de Educação, Cultura, 
Condomínio Cidade Carinho, representante da CEF Moção de Aplausos 036: Aos familiares do ex- de captação de água das Ruas Elisa Amaral Peron e Desenvolvimento Social, Saúde, Mobilidade 
e administrador do Condomínio Cidade Carinho, governador Levindo Ozanan Coelho, que Adão Quintão, no b. Agroceres, e também das ruas Urbana, Finanças, Planejamento e de Governo, para 
para debaterem diversos assuntos afetos àquele completaria 100 anos de vida. que se encontram acima e abaixo  destas. promoverem a junção de esforços na criação do 
local. Proposições do dia 26/05/2014 Requerimento 121: Ao Prefeito, para enviar a esta programa “Universidade Aberta da Terceira Idade”, 
VEREADOR CÉLIO BOTARO VEREADOR CARLOS RUFATO Casa cópia do contrato 026/14. com metodologia própria e assim possibilitar a esta 
Requerimento 104/14: Ao Coordenador do Requerimento 119: Ao Prefeito, para asfaltamento Requerimento 122: Ao Prefeito, para informar a faixa etária da população, atividades e ações 
DER/MG, para colocação de 2 redutores de da R. Jofre Costa Marques, no b. Meu Sonho. esta Casa sobre diversos questionamentos acerca da diversas e específicas para este público alvo.
velocidade na Rodovia Ubá Guidoval, próximo ao VEREADOR CÉLIO BOTARO concessão de alvarás para realização de eventos na Proposições do dia 16/06/2014
trevo de acesso ao aeroporto e Campo do Santo Requerimento 117: Ao Prefeito, para colocação de cidade. VEREADOR CARLOS RUFATO
Antônio. placa indicativa na Pç. Francisco Seno, b. VEREADOR SAMUEL GAZOLLA Representação 033: Ao Corpo de Bombeiros, para 
Requerimento 098/14: Ao Prefeito, para Eldorado, e construção de calçada no entorno, Indicação 123: Ao Prefeito, para criação da que, junto a PM-MG, apóie o Projeto 
asfaltamento da R. Eliza Amaral Peron. além de poda de árvores. “Política Municipal de prevenção, tratamento e Transitolândia, que será implantado no Polivalente.
Requerimento 099/14: Ao Prefeito, para colocação VEREADOR DARCI PIRES reinserção social para pessoas portadoras de Representação 032: À Energisa, para troca de 
de extensão de rede de iluminação pública do final Moção de Aplausos 38: Ao Pastor Temoteo Ramos dependência química e dá outras providências.” iluminação pública das ruas do Bairro Santa 
da R. João Peron até a proximidade com o imóvel de Oliveira. Indicação 120: Ao Prefeito, para realizar estudos Bernadete.
do Sr. Ângelo Camilloto. VEREADOR JOSÉ ALVES para viabilizar parcerias entre as secretarias de Indicação 134: Ao Prefeito, para abertura de via 
VEREADOR DARCI PIRES Indicação 111: Ao Prefeito, para construção de Educação e Cultura com a Soc. Musical e Cultural pública da Rua Gualberto de Melo até a Rua Nossa 
Indicação 101/14: Ao Prefeito, para liberação de meio fio e rede de captação de águas pluviais na R. 22 de Maio. Senhora Aparecida.
recursos para compra de teclado para jovem, em Ipê, b. Paulino Fernandes. Indicação 119: Ao Prefeito, para implementar o Indicação 137: Ao Prefeito, para poda de árvores e 
doação. Indicação 112: Ao Prefeito, para calçamento da R. Programa Consultório de Rua no município. limpeza geral da Praça. Francisco Parma, Bairro 
Indicação 104/14: Ao Prefeito e Chefe de Divisão Melchíades Ferri, b. Aeroporto. VEREADORES VINICIUS SAMOR E JORGE Industrial/ Coparma.
de Trânsito, para manterem os semáforos da cidade Indicação 113: Ao Prefeito, colocação de redutores GERVÁSIO Indicação 138: Ao Prefeito, para poda de árvores do 
piscando em alerta, após às 23 horas. de velocidade em diversos pontos do Tanquinho. Representação 031: Para convocação do Bairro Santa Bernadete, especialmente as da Rua 
VEREADOR RAFAEL FAEDA VEREADOR RAFAEL FAEDA Coordenador de Zoonoses da PMU, Sr. João de Santiago.
Representação 26/14: Ao Banco Itaú e Bradesco, Requerimento 118: Ao Prefeito, para asfaltamento Souza Lima, para comparecer à próxima reunião VEREADOR CÉLIO BOTARO
para colocação de divisórias entre o caixa e o de toda extensão da Av. Dr. Manoel Lourenço de ordinária. Indicação 133: Ao Prefeito, para asfaltamento da 
público que aguarda atendimento dentro das Azevedo, no Peixoto Filho. VEREADORES DARCI PIRES E CARLOS Rua Porto Alegre, b. Vale do Ipê.
instituições. Represen tação  029 :  À  Copasa ,  pa ra  RUFATO Indicação 134: Ao Prefeito, para calçamento do 
Requerimento 101/14: Ao Banco Itaú, reiterando esclarecimentos sobre a recomposição dos Indicação 121: Ao Prefeito e também Chefe de beco em frente a Rua José Januário Teixeira.
Representação 002/14. calçamentos da cidade. Setor de Trânsito, para alterar o trânsito da R. Nossa Indicação 135: Ao Prefeito, para calçamento do 
VEREADOR SAMUEL GAZOLLA Requerimento 116: Ao Prefeito, colocação de Senhora Aparecida, para que a mesma seja via de trecho da linha férrea até a Fbrica de Sucos Goody.
Indicação 102/14: Ao Prefeito, para criação de redutores de velocidade na R. Major Tito César. mão única no entroncamento com Av. Olegário Indicação 139: Ao Prefeito, para calçamento da Rua 
laboratório de análises clínicas em nossa cidade. Requer imento 115:  Ao Prefe i to ,  para Maciel. Sebastião Bressan, Bairro Palmeiras.
VEREADOR VINICIUS SAMOR manilhamento do córrego da R. Dulce, até o Hosp. Proposições do dia 09/06/2014 Indicação 140: Ao Prefeito, interceder junto à  OI 
Representação 025/14: Às escolas de Ubá, São Vicente. VEREADOR CÉLIO BOTARO TELEMAR, visando o deslocamento de um poste 
associações e entidades sociais, informando-as Requerimento 114: Ao Prefeito, para colocação de Indicação 126/14: ao Prefeito, realização de poda de localizado em frente ao número 361 da Avenida 
sobre o lançamento do caderno “Conceitos redutor de velocidade na R. Geraldo Campos, b. árvores na Comunidade Rural da Barrinha, nas Senador Levindo Coelho.
Fundamentais: pontos de partida para reflexão São Domingos. proximidades das residências dos senhores: Requerimento 135: Ao Prefeito, para construção de 
sobre Políticas Públicas.” Requerimento 113: Ao Prefeito, para calçamento Geraldo e Sebastião. ponte na comunidade de Ubá Pequeno.

Proposições do dia 19/05/2014 da R. Valdemar Marcelo da Rocha, b. São Judas Indicação 127/14: ao Prefeito, junto à Energisa, Requerimento 134: Ao Prefeito, para construção de 
VEREADOR CARLOS RUFATO Tadeu. colocação de extensão de rede elétrica do trecho ponte da comunidade do Córrego Santo Anastácio, 
Indicação 106: Ao Prefeito, para providências Requerimento 112: Ao Prefeito, para colocação de compreendido entre o final da Rua 8, do Bairro São próximo à Igreja São Judas Tadeu.
quanto à invasão das águas nos imóveis da Rua Inês redutores de velocidade na R. José Lourenço da Domingos, até a Rua dos Vicentinos, no Bairro São VEREADOR DARCI PIRES 
Guiducci, Bairro Olaria. Silva, b. Agroceres. Sebastião, a pedido dos moradores. Requerimento 130: Ao Prefeito, para atendimento 
Indicação 108: Ao Prefeito, para diversas obras e Requerimento 111: Ao Prefeito, para asfaltamento VEREADOR CARLOS RUFATO ao art. 252, da LOM de Ubá, que assegura passe 
providências na E. E. Carlos Peixoto Filho – da R. Itaperuna, b. Bom Pastor. Indicação 128/14: ao Prefeito, asfaltamento da Rua livre nos coletivos às pessoas portadoras de 
Polivalente: construção de um muro aos fundos da Requerimento 110: Ao Prefeito, para criação  de José Bernardo Maciel, Bairro Schiavon, a pedido deficiência, estendo-as este benefício a um 
escola; repintura da faixa de pedestres em frente à calçada na R. José Resende Brando, b. Agroceres. dos moradores. acompanhante, quando necessário.
escola; liberação de recursos, em vínculo com o Requerimento 109: Ao Prefeito, para calçamento Indicação 129/14: ao Prefeito, cascalhamento e, VEREADOR JORGE GERVÁSIO
Governo de Minas, para a construção de muro de da R. Cristalina, b. Agroceres. posteriormente, calçamento ou asfaltamento do Requerimento 132: Ao Prefeito, para decretar a 
gabião aos fundos da escola, aonde o rio vem Requerimento 105: Ao Prefeito, para asfaltamento trecho compreendido entre a Igreja da comunidade proibição de tráfego de caminhões pesados na área 
adentrando a área escolar; preparação do terreno da da R. Eliza Amaral Peron, b. Agroceres. dos Mendes, até a sede do Abacatinho. central da cidade.
já citada escola, para torná-lo em pista asfaltada e Requerimento 108: Ao Prefeito, para colocação de Requerimento 125/14: ao Prefeito Vadinho Baião e Requerimento 133: Ao Gerente de Divisão de 
implantar o Projeto Transitolândia, por parte da redutores de velocidade na R. Elias Antonio Laud, ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Trânsito da PMU, convidando-o para a próxima 
Polícia Militar de Minas Gerais. b. Industrial. Urbano, Sebastião Viana, agradecendo pela reunião ordinária desta Casa, para dar 
Representação 028: Ao Gerente da Viação ubá, para VEREADOR SAMUEL GAZOLLA disposição em atender os anseios dos moradores da esclarecimentos sobre o transporte coletivo em 
disponibilizar mais um ônibus que atenda à Indicação 115: Ao Prefeito, para construção do comunidade dos Mendes. nossa cidade, especialmente no que se refere à 
demanda da E. E. Carlos Peixoto Filho - Plano Municipal de Educação. Viação Ubá.
Polivalente. Indicação 114: Ao Prefeito, para encaminhar a esta trecho compreendido entre a VEREADOR RAFAEL FAEDA
Moção de Aplausos 037: Ao Sr. Renato Glayson de Casa projeto de lei criando o Conselho Municipal Igreja da comunidade dos Mendes, até a sede do Moção de Pesar 043, pelo falecimento do  Senhor 
Souza e equipe do setor de ambulâncias da de Segurança Pública. Abacatinho. Reitera Requerimento 331/13A. Mário Lúcio da Rocha.
Prefeitura Municipal de Ubá. Indicação 116: Ao Prefeito, para adequar os Requerimento 127/14: ao Prefeito, asfaltamento das Requerimento 131: Ao Prefeito, que envie a esta 
VEREADOR CÉLIO BOTARO vencimentos dos conselheiros tutelares da cidade. seguintes ruas do Bairro Coparma, que são Câmara, todo o procedimento administrativo, 
Requerimento 106: Ao Secretário Municipal de VEREADORES VINICIUS SAMOR E adjacentes à Praça Francisco Parma: Rua Nicolau incluindo notas fiscais e demais documentos, 
Meio Ambiente e Mobilidade Urbana, na colocação JORGE GERVÁSIO Papa; Rua Nilton dos Santos, Rua Eng. Manoel referentes à contratação firmada entre o Município 
de placa de ponto de ônibus e tambores de lixo na Representação 030: Ao Coordenador de Zoonoses Gomes Coelho, Rua Erotides Neiva Campomizzi, e a empresa Visual Produções Ltda., que prestou 
Rua Santo Miquelito, Bairro Primavera. e Sec Mun. De Saúde, para comparecerem à Rua Teixeira Soares, Rua André Baffa, Rua Orlando serviços de organização e forneceu a infraestrutura 
Requerimento 107: Ao Secretário Municipal de próxima reunião desta Casa para debate sobre Teixeira e Rua São Pedro. Reitera Indicações: 153 e para a realização do carnaval de 2014.
Meio Ambiente e Mobilidade Urbana, promover a jornada de trabalho dos agentes comunitários de 154/13. VEREADOR SAMUEL GAZOLLA 
poda de nove árvores na Rua Pedro Botaro, Bairro saúde. Moção de Pesar 042/14, pelo falecimento do Senhor Indicação 141: Ao Prefeito, para elaborar Plano 
San Rafael II. Proposições do dia 02/06/2014 João Batista Pereira. Municipal de Mobilidade Urbana.
VEREADOR JORGE GERVÁSIO VEREADOR CÉLIO BOTARO VEREADOR DARCI PIRES Indicação 142: Ao Prefeito, para apresentar edital 
Indicação 110: Ao Prefeito, para entendimento Indicação 125: Ao Prefeito, para colocação de 3 Moção de Congratulações e Aplausos 041/14, ao de seleção pública da Secretaria. Geral da 
junto aos familiares do proprietário do Palace postes com iluminação pública na Comunidade da Pastor Manoel Teixeira Neto, que há seis meses Presidência da República, voltado para 
Hotel, na Praça Guido, quanto à reforma do prédio. Barrinha, para atendimento aos srs. Geraldo, chegou em Ubá, e com seu ministério faz toda implementar políticas de inclusão social e 
VEREADOR OSWALDO PEIXOTO Sebastião e outros moradores. diferença, evangelizando e transformando vidas, econômica de catadores de materiais recicláveis, 
Indicação 109: Ao Prefeito, para calçamento da Rua Requerimento 123: Ao Prefeito, para colocação de iluminando seus fieis. pelo programa Pró Catador.
Fizinho Pirosca, Bairro Antônio Bigonha. 2 postes com iluminação pública no final da R. VEREADOR JOSÉ ALVES Indicação 143: Ao Prefeito, para revisão de método 
VEREADOR SAMUEL GAZOLLA Miguel Candian, b. Meu Sonho. Indicação 130/14: ao Prefeito, asfaltamento da Rua de cálculo de valores da hora extra para os 
Indicação 103: Ao Prefeito, atendimento a pedidos Requerimento 124: Ao Prefeito, para colocação de Tupi, que liga à Rua Avelino Otoni, no Bairro servidores que trabalham no combate a dengue.
da Associação de Moradores dos Bairros Santa um poste com iluminação pública no final da R. Industrial, em frente à Lumiarte, a pedido dos VEREADOR VINÍCIUS SAMÔR
Alice e Chiquito Gazolla: captação de águas Sebastião Bressan, b. Palmeiras. moradores. Requerimento 136/14, ao Prefeito, construção ou 
pluviais em frente à Rua Francisco Gazolla; pintura VEREADOR DARCI PIRES Requerimento 128/14: ao Prefeito, asfaltamento da ampliação de áreas de lazer e quadras poliesportivas 
de faixa de pedestre em frente à Rua Goiás, na Indicação 118: Ao Prefeito, para viabilizar a Rua Gonçalves Dias, Bairro Santa Bernadete, a nos bairros: Ponte Preta, Agroceres, Pires da Luz, 
Avenida Senador Levindo Coelho e colocação de possibilidade da Sec. De Saúde ocupar o prédio do pedido dos moradores. Reitera Requerimento São João, Colônia Padre Damião, Vila Casal, 
semáforo; construção de quadra poliesportiva em DER, haja vista o estado de conservação do imóvel 331/13, de autoria do Edil Pastor Darci Pires da conforme reivindicação proposta na Câmara 
área institucional na região; construção de uma situado na R. Antenor Machado estar condenado Silva. Itinerante na legislatura passada, que culminou com 
Academia de Saúde ou Academia ao Ar Livre, em pela Defesa Civil. Requerimento 129/14: ao Prefeito, calçamento da a Indicação 023/09.

Requerimento 126/14: à ENERGISA, colocação de 
iluminação pública no 

Câmara de Ubá realiza Audiência Pública 
para debater uso do crack e outras drogas
No dia 03/06 foi realizada no 
plenário da Câmara Municipal de 
Ubá uma Audiência Pública da 
Comissão de Prevenção e 
Combate ao Uso de Crack e 
Outras Drogas da Assembleia 
Legislativa de Minas Gerais 
(ALMG),  para  debater  o  
enfrentamento do uso de crack e 
outras drogas no município e 
região. Entre as reivindicações 
feitas durante a audiência estão: 
ampliar as políticas públicas 
antidrogas na região, instituir 
estabelecimentos de internação e 
i m p l e m e n t a r  r e p r e s s ã o  
qualificada. 
Representantes do Legislativo, 
Prefeitura, Polícia Militar, Polícia 
Civi l ,  Ministér io Públ ico, 
Associações Comunitárias e 
Comunidades Terapêut icas 
part ic iparam do debate e 
contribuíram para a busca de 
projetos e ações visando superar 
as drogas e a violência em nossa 
cidade. Entre os vereadores 
estavam presentes a Presidente da 
Câmara, Vereadora Rosângela 
Al fenas, O Presidente da 
Comissão Especial de Combate 
ao Crack e outras Drogas 
(CECCD) e Vice-Presidente da 
Câmara, Vereador Vinícius 
Samôr, e os vereadores Jorge 
Gervásio, Oswaldo Peixoto, 
Pastor Darci, Rafael Faeda e 
Samuel Gazolla.
O Presidente da CECCD da 
Câmara Municipal, vereador 
Vinícius Samôr, alegou que os 
recursos financeiros da União e do 
Governo Estadual destinados à 
região da Zona da Mata para 
enfrentar o consumo da droga são 
escassos.  E le so l ic i tou a 
intervenção dos parlamentares 
para efetivar as políticas públicas 
antidrogas, sobretudo em relação 
à destinação de subsídios para as 
comunidades terapêuticas locais e 
à inclusão de Ubá e região em 
programas do governo do Estado 
como o Fica Vivo e Poupança 
Jovem.
A Secretária Municipal de 
Desenvolvimento Social de Ubá, 
Eulália Guilhermino, reconheceu 
que há muito a se fazer, mas 
explicou que o município já 
implementou novos serviços 
como os Centros de Referência de 
Assistência Social (Creas), 
unidades de acolhimento de 
população de rua e reordenamento 
da rede de saúde mental. Ela 
destacou que dos cinco centros, 
apenas dois são cofinanciados 
pelo Estado ou pela União. A 
secretária informou, ainda, que a 
reg ião já  prov idenc iou a 
instituição de mais quatro Centros 
de Atenção Psicossocial (CAPs) 
que vão atender cerca de 20 
cidades da região.
O Presidente da Comissão de 
Prevenção e Combate ao Uso de 
Crack e Outras Drogas da ALMG, 
Deputado Vanderlei Miranda, 
explicou o funcionamento de 

programas estaduais como o 
Aliança pela Vida, resultado do 
Decreto 45.551/14, que determina 
a aplicação de até 1% do 
orçamento de órgãos e secretarias 
do Estado que desenvolvam ações 
sociais a projetos de prevenção e 
combate às drogas. Ele orientou 
o s  r e p r e s e n t a n t e s  d a s  
comunidades te rapêut icas  
presentes a se organizarem para 
que passem a receber os recursos 
necessários à manutenção do 
trabalho realizado por elas. 
“Vamos aprovar requerimento 
para que o Estado amplie sua 
atuação na região”, anunciou o 
deputado.
O vice-presidente da comissão, 
deputado Paulo Lamac, falou 
sobre o potencial nocivo do 
consumo de crack e lembrou os 
impactos sociais semelhantes aos 
de outras drogas como o ópio e a 
heroína, em períodos históricos 
diferentes. De acordo com o 
parlamentar, o percentual da 
população que faz uso de 
derivados da cocaína, em especial 
do crack, hoje, chegou a 1%, dado 
apurado, segundo ele, pela 
F u n d a ç ã o  O s w a l d o  C r u z  
(Fiocruz).
Ainda conforme Paulo Lamac, a 
associação do consumo de crack 
com a cr iminal idade tem 
avançado. Para ele, o acirramento 
da violência é, em certa medida, 
devido à introdução da droga, no 
País, ao longo dos últimos 30 
anos: “Por isso, faz sentido 
c o n s i d e r a r  q u e  e s t a m o s  
vivenciando uma epidemia e 
diferenciar o crack das demais 
substâncias químicas que causam 
dependência. O Poder Público 
precisa, de forma urgente instituir 
uma repressão qualificada e 
i m p l e m e n t a r  a ç õ e s  d e  
prevenção”.
Também o deputado Doutor 
Wilson Batista explicou que, ao 
chegar ao Brasil, a partir da 
década de 90, a incidência do 
crack estava restrita aos grandes 
centros urbanos, a locais 
chamados de cracolândia. “Hoje a 
droga já permeia todas as classes 
sociais”, disse o parlamentar, que 
também acrescentou que a 
degradação proporcionada pelo 
crack implica até mesmo o maior 
acomet imento de doenças 
infecciosas.
Doutor Wilson falou ainda sobre 
aos protocolos de tratamento já 
instituídos no País. Ele enumerou 
especialmente propostas para 
implementar  a in ternação 
compulsória e os tribunais 
especiais diante da crescente 
proliferação de usuários. “É 
preciso criar um consenso sobre a 
melhor forma de enfrentamento 
da droga, que inclua ações de 
p r e v e n ç ã o ,  t r a t a m e n t o  e  
reinserção social dos dependentes 
químicos”, enfatizou.
Já os agentes de Segurança 
Pública falaram, ao longo da 

audiência, da necessidade de se 
instituir medidas de repressão 
qualificada. O Comandante do 
21º Batalhão de Polícia Militar do 
Estado de Minas Gerais em Ubá, 
Ten. Cel. PM Lúcio Mauro 
Campos Silva, disse que as 
demandas das polícias militar e 
civil têm aumentado. “Estamos 
sendo impactados e nossa atuação 
é cobrada no aspecto da 
repressão. Sabemos que as ações 
c o e r c i t i v a s  d e v e m  s e r  
qualificadas, mas não podemos 
negar a sua necessidade”, 
destacou. Vanderlei Miranda 
lembrou que cerca de 60% dos 
crimes cometidos pela população 
carcerária em território nacional 
estão relacionados ao tráfico de 
drogas.
Para o delegado da Polícia Civil, 
Rafael Gomes de Oliveira, o 
crack se tornou, de fato, uma 
epidemia, atingindo pelo menos 
600 mil pessoas no País. Ele 
também destacou a relação dos 
usuários com a criminalidade: 
"cerca de 30% dos dependentes, 
em cinco anos, perdem a vida pela 
droga em si ou por adotarem 
comportamento de risco como a 
prostituição”. Segundo ele, se não 
houver integração dos entes 
públicos para executar também 
políticas de repressão “não será 
possível reduzir o uso do crack”.
O Deputado Vanderlei Miranda 
alertou o delegado de que o 
número de usuários apenas em 
Minas Gerais já está estimado em 
800 mil. O parlamentar enfatizou 
que o crack chegou a tribos 
indígenas e lavouras brasileiras. 
Ele também lembrou que é 
preciso padronizar as ações dos 

órgãos públicos que atuam nas 
três esferas de poder, União, 
Estados e Municípios, tanto nas 
áreas de segurança quanto na de 
saúde pública.
“A repressão qualificada implica 
o monitoramento, sobretudo, dos 
valores movimentados pelo 
tráfico de drogas”, afirmou o 
Deputado Paulo Lamac. Para ele, 
o consumo do crack passa pelas 
ações de segurança pública que 
busquem a apreensão do dinheiro 
obt ido com a venda das 
substâncias. “Cada dependente 
tem uma história, consome 
devido a vários fatores, mas o 
tráfico só tem um motivo, o 
dinheiro. E os montantes 
absurdos desses valores não estão 
nos barracos do morro, estão 
sendo lavados nos bancos”, 
ressaltou.
O Promotor de Justiça Bruno 
Fernando Torres Lana afirmou 
que Ubá vive uma situação 
alarmante, sobretudo em função 
da ausência de centros de 
internação para os adolescente em 
conflito com a lei. Para ele, essas 
unidades cumpririam o papel de 
punir, mas também promoveriam 
a necessária reinserção social 
desses jovens. Ele reconhece que 
o Estado já providenciou a 
construção de um presídio na 
região, no entanto, “não há 
espaços voltados à recuperação 
desses adolescentes, por meio de 
ações socioeducativas”.
A Promotora de Justiça Thereza 
Rachel Thomaz também alertou 
sobre a “guerra civil” vivenciada, 
na cidade, sobretudo no mês de 
abril, em função de atos de 
violência praticados pelos 

adolescentes em conflito com a 
lei. Para ela, a criação de 
estabelecimentos de internação é 
necessária não só para tratar os 
dependentes químicos, mas 
também, para atender os 
pacientes da saúde mental, que 
também não contam com 
estrutura próxima e adequada de 
atendimento no município.
O Presidente da Federação de 
Comunidades Terapêuticas 
E v a n g é l i c a s  d o  B r a s i l ,  
Wellington Antônio Vieira, disse 
estar ciente de que é preciso abrir 
mais vagas de internação nas 
comunidades terapêuticas e que 
os voluntários que atuam nessas 
unidades carecem de maior 
capacitação. “O Poder Público 
deve instituir programas para 
orientar os interessados na 
c r i a ç ã o  d e  c o m u n i d a d e s  
terapêuticas, criar um modelo 
sistematizado que possa ser 
padronizado e implementado em 
diferentes cidades e avaliar 
aquelas já existentes para que 
possam adequar os seus trabalhos 
conforme exigências legais e 
técnicas", destacou Vieira.
Os demais participantes se 
manifestaram e apresentaram 
questionamentos às autoridades 
presentes. Também reivindicaram 
a ampliação do efetivo das 
polícias militar e civil na região, a 
inclusão de mais municípios da 
Zona da Mata, em especial Ubá, 
em programas de enfrentamento a 
drogas e maior incentivo e 
recursos para os órgãos que já 
atuam no setor como os Centros 
de Referência de Assistência 
Social, além das comunidades 
terapêuticas. 

Deputados e Vereadores ouviram os anseios da população que esteve presente à sessão

*Com informações da ALMG



Vamos olhar com carinho

Parece até que nós, ubaenses, não temos muito o que 
comemorarmos nos cento e cinquenta e sete anos. Depende da 
maneira que nós olhamos ou analisamos os nossos dias. Temos 
ganhado mais do que perdemos.

Poderíamos ter algumas áreas de lazer, muito embora, mesmo 
somando esforços com o Poder Executivo, não conseguimos 
alcançar estes espaços aclamados pela população. Entretanto, a 

dívida de nosso município com a sociedade continua aumentando.

O tratamento que dispensamos à avenida beira rio, na qual encontramos calçada com 
tijolinhos, pedras portuguesas, cimento, e até terra batida, não esquecendo de 
mencionar o próprio Rio Ubá, tão mal cuidado, onde são despejados, diariamente, a 
rede de esgoto da cidade, não condiz com um município de nosso porte. Merecíamos 
outra sorte.

Mas ainda, mesmo assim, temos atraídos novos moradores para residir aqui. 
Conseguimos, ainda, oferecer condições melhores de emprego. Quer no comércio, 
na industria, ou na construção civil, ainda não podemos nos orgulhar e dar graças a 
Deus. A Lei da oferta tem sido maior do que da procura. Vamos continuar analisando 
nas próximas publicações. Até lá. Seu amigo Vereador Pastor Darci.

PROJETO “Agentes de Mudança” visa ações para combater a 
violência entre jovens - Através do requerimento 091/14 aprovado por 
unanimidade na Câmara Municipal, o vereador Vinícius Samôr propôs 
ao prefeito a implantação do projeto “Agentes de Mudança”, utilizando 
metodologia inovadora e estratégias que interrompam e diminuam a 
“epidemia de violência” que estamos vivendo. A ideia central é obter 
mudança de comportamento por parte dos jovens, com abordagens 
práticas através dos “Agentes de Mudança”, profissionais responsáveis 
por identificar e intervir em situações de violência nas comunidades e 
bairros. Esses agentes são, geralmente, membros das comunidades 

envolvidos anteriormente em situações de criminalidade e que contem com respeito ou 
moral com os jovens ativamente inseridos no ambiente violento. Em diversas cidades, em 
que o projeto foi implantado, os resultados foram significativos na redução da violência, 
onde esses atores conseguem desenvolver um bom diálogo com os 'indivíduos-alvo' do 
programa, agregando gradativamente aos jovens e a comunidade em geral uma nova 
perspectiva de rejeição da violência. Eles também auxiliam aos moradores a ter acesso a 
serviços públicos para mudar de visa, por meio da obtenção de oportunidades de trabalho ou 
tratamento médico no caso de dependência química. Assim, esperamos a implantação por 
parte da prefeitura desse importante projeto.
ENCONTRO COM CATADORES DE MATERIAIS DE RECICLÁVEIS DA 
REGIÃO:  Nosso Mandato realizou no dia 18 de junho, no Salão Comunitário da Paróquia 
de São Januário, mais um encontro da Rede dos Catadores de Materiais Recicláveis da Zona 
da Mata. Estavam presentes as cidades de Além Paraíba, Muriaé, Leopoldina, Cataguases e 
Ubá. Muitas ações foram deliberadas para o fortalecimento das associações e sobre a coleta 
seletiva na região. Contamos com a assessoria da Cáritas de BH e das Pastorais Sociais da 
Diocese. Como diz um provérbio de autor desconhecido: "Gente simples, fazendo coisas 
pequenas, em lugares não muito importantes, geram mudanças extraordinárias".

Olá, tudo na mais perfeita paz? Espero que sim.

Em nossa última conversa falamos sobre acessibilidade. Agora, quero 
falar um pouco sobre o direito de locomoção, dois assuntos que estão, 
em parte, interligados. A liberdade de locomoção é um direito 
fundamental de primeira geração que se goza em defesa da 
arbitrariedade do Estado no direito de ingressar, sair, permanecer e se 
locomover no território brasileiro. Este direito encontra-se acolhido no 
art. 5, inciso XV, da Constituição Federal, onde diz que é livre a 
locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer 
pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus 

bens.
A liberdade de locomoção é um desdobramento do direito de liberdade e não pode ser 
restringido de forma arbitrária pelo Estado, de forma que se deve respeitar o devido processo 
legal para que haja esta privação. O devido processo legal é um princípio explicito na 
Constituição Federal cujo objetivo é criar procedimentos para as relações jurídicas 
oferecendo aos governados uma segurança jurídica quanto aos seus direitos Art. 5º, inciso 
LIV. A privação desta liberdade deve se dar por ordem escrita e fundamentada. Art. 93, inciso 
IX.
Pensando neste direito do cidadão e em sua qualidade de vida, apresentamos duas indicações 
solicitando o asfaltamento de ruas em nosso município. A Indicação 209/2013, solicita 
asfaltamento para a rua Edgar Lemos Duarte, no bairro Ozéas Maranhão, e a Indicação 
346/2013, solicita o asfaltamento para a rua Lambari, no bairro Ponte Preta. Estas 
proposições visa a melhora da qualidade de vida dos moradores, além de garantir seu direito 
de locomoção em vias públicas bem conservadas. Já para o bairro meu sonho, através da 
Indicação 208/2013, solicitamos o prolongamento da Rua Inês Guiducci, que, em muito, 
beneficiará a população.

FIQUEM POR DENTRO!  - Amigos ubaenses, minha luta por um 
transporte público justo não acabou. Irei trabalhar com todos os recursos 
possíveis para que a superlotação, as faltas de cumprimento com os 
horários, os excessos de velocidade e desrespeito tenham fim. A 
população não pode ficar a mercê de uma concessão infinita. Hoje a 
cidade de Ubá possui mais de 100 mil habitantes e faz jus a concorrência 
no setor de transporte público. Venho compartilhar com vocês minha 
satisfação, pois serão iniciadas as obras reivindicadas, por unanimidade 
em plenário que utilizarão os recursos do empréstimo feito pela 
Prefeitura no valor aproximado de 5 milhões, dentre as obras estão os 
pedidos que tanto solicitei a construção de uma ponte no Bairro Olaria na 

Rua Marcília Candian e o recapeamento asfáltico entre os Bairros Ponte Preta e Aeroporto onde 
estão inseridas inúmeras fábricas que criam empregos e dispõe recursos para nosso município, 
por isso convoco vocês eleitores para fiscalizarmos juntos essas obras que serão realizadas pela 
Vilasa Construtora LTDA. Amigos, os tramites burocráticos para liberação do dinheiro que em 
requerimento 269/13 solicitei ao Prefeito que fosse expedida documentação devida ao 
Deputado Federal Lincoln Portela para liberação de 160 mil reais que seriam utilizados na 
reforma e melhoria da creche LUPAM do Bairro Ponte Preta estão sendo finalizados, em breve 
começaremos as obras. Em indicação 301/13 pedi que dentre as melhorias seja construído para 
proteção a vida das crianças que utilização o local um muro de contenção para evitar 
desmoronamentos. Continuarei negociando para que haja eleições diretas na escolha dos 
Diretores da Rede Municipal de Ensino. Ubá deve respeitar a democracia. Nas Escolas 
Estaduais os pais e professores votam na escolha de seus representantes assim podem eleger 
quem mais trabalha pelo ensino. O bom trabalho dos diretores sempre será reconhecido, esta 
função tão importante não pode servir de cabide de emprego. Nunca deixarei de apoiar os 
servidores municipais por um reajuste à altura de seu trabalho e competência. Em breve 
compartilharemos mais idealizações e benfeitorias. Vamos continuar a luta meus amigos!

Algumas propostas:

Vila Casal– Já faz quase um ano que, através da Indicação nº 335/13, a 
pedido dos moradores, solicitei à Prefeitura a realização de 
asfaltamento da Rua Vila Nova, no Bairro Vila Casal. Na mesma 
proposição também pedi que o Executivo intercedesse junto à Energisa 
para a colocação de três postes com luminárias no referido logradouro.
Agroceres – Em 12/05/14, no Requerimento nº 99/14, reiterei 
indicação de minha autoria, datada de 2013, solicitando à Prefeitura 
rede de iluminação pública do trecho compreendido do final da Rua 
João Peron, passando pelo Campo do Azulão, até a propriedade do Sr. 

Ângelo Camilloto, no Bairro Agroceres. Já na Indicação nº 85/14, de 22/04/14, solicitei ao 
Executivo a realização de limpeza das canaletas em ambos os lados de toda a extensão da 
Avenida Jurandir Peron, do trecho compreendido do Campo do Agroceres até a Subestação 
da Copasa, a pedido dos moradores.
Praça Francisco Seno – Eldorado – No Requerimento nº 117/14, de 26/05/14, reiterando 
proposição de  minha autoria apresentada em 2013, solicitei à Administração Municipal 
obras na Praça Francisco Seno, Bairro Eldorado, a pedido dos familiares do homenageado: 
colocação de placa indicativa da Praça; reforma geral; construção de passeios em seu 
entorno; e realização de poda de suas árvores. 
Ubá Pequeno – No início deste ano, através do Requerimento nº 05/14, de 03/02/14, reiterei 
minha Indicação nº 90/13, pela qual solicitei ao Executivo estudos técnicos necessários para 
a construção de uma ponte de concreto na comunidade rural de Ubá Pequeno, nas 
proximidades da propriedade do Sr. Zico Teixeira.
Córrego Santo Anastácio – Pela Indicação nº 09/14, datada de 10/02/14, pedi à Prefeitura a 
construção de uma ponte de concreto nas proximidades da Igreja São Judas Tadeu, no 
Córrego Santo Anastácio.

AV. DR. MANOEL LOURENÇO DE AZEVEDO (II) - No número 
anterior falamos no Dr. Lourenço, um dos médicos mais atuantes e 
respeitados da nossa região, e das poucas homenagens que recebeu do poder 
público ubaense. Uma delas foi a denominação da avenida que se estende da 
Rodovia Ubá-VRBranco, passando por Peixoto Filho, até a rua Jurandir 
Perón, podendo levar para o centro da cidade ou para a região do Aeroporto. 
Esta importante via de acesso da nossa cidade faz parte do Anel Viário, na 
tentativa de se desviar o tráfego de locais já congestionados pelo excesso de 
veículos, leves e pesados. Construída na última administração do prefeito 
Dirceu, em colaboração com o governo estadual, a avenida de pouco mais de 
2 Km acha-se em estado de indigência, com o asfalto destruído e crateras 

desafiando os mais pacientes motoristas. Ela não foi sequer inaugurada, não tem nem placa 
indicativa, e revela o descaso e a incompetência daqueles que ocupam cargos públicos no nosso 
município. Como presidente da Comissão de Obras Públicas e Serviços Urbanos da Câmara 
Municipal de Ubá, devemos lembrar que para alavancar sua votação e tentar justificar a 
dobradinha PT-PSDB, o prefeito e o vice, quando candidatos, propagavam a facilidade que teriam 
para fazer obras, com as ligações partidárias que possuíam com os governos federal e estadual. Já 
passou da hora de recorrer a eles e reconstruir esta estratégica via para os moradores de Ubá e 
região.Outro tema que está virando novela é o da homologação para vôos do Aeroporto de Ubá. 
Reinaugurado em julho de 2010 pelo Governador Anastásia, tendo consumido 30 milhões de 
reais, o nosso campo ainda não recebeu sinal verde para funcionamento amplo das autoridades 
aeronáuticas. Já ocorreram algumas reuniões das autoridades municipais e estaduais com o 
Serviço de Engenharia (Sereng-3) do III Comando Aéreo, e os representantes não cumprem o que 
o COMAR exige para segurança de vôo; a prefeitura inclusive está jogando a culpa na SETOP- 
Secretaria de Transportes e Obras Públicas do governo mineiro, e não faz seu dever de casa. Nem 
abre as reuniões para os vereadores, que recebem informações do Rio de Janeiro, sede do III 
COMAR, que parece estar perdendo a paciência com o jogo de empurra. Até vaca pastando do 
lado de dentro da cerca já foi visto, e sabe-se que a Itatiaia Móveis é que vem dando manutenção do 
cercado e da limpeza do local ultimamente.

Olá, meus caríssimos amigos!
Povo ubaense: aproxima-se a segunda metade do ano. Não devemos perder 
as esperanças, pois temos mostrado nas reuniões da Câmara que é possível 
impedir abusos, desrespeitos e incoerências que o governo do PT está, hora 
ou outra, trazendo à nossa apreciação, buscando aprovações para ações, a 
meu ver, reprováveis, questionáveis, e impraticáveis. Já disse, em edições 
anteriores desta coluna, que a oposição está forte nesta legislatura. Em defesa 
do que a população busca, estamos atacando os absurdos que o Prefeito 
encaminha, e, apenas quando as propostas são benéficas e racionais para 
vocês é que apoiamos os projetos de lei.
Com mais um ano e meio ainda de mandato pela frente, Vadinho Baião, o 
prefeito reeleito, está no começo do fim. Vemos uma cidade  descuidada, 

caótica, com cofre público negativo, com moradores inseguros por conta da criminalidade e da 
bandidagem. O que podemos realmente apurar de construtivo, de relevante que foi feito por ele 
para nosso município?? É disso que não podemos nos esquecer. É sobre isso que esta minha 
publicação quer levar a vocês: vem aí o final da Copa no Brasil, as férias e o recesso legislativo, as 
eleições, as festas do Natal e Reveillon... e ainda temos muito que trabalhar e lutar, não deixar 
passar despercebido o futuro de Ubá, pois o presente já está largado.Vamos insistir nas 
transformações que a cidade pede! Nós, oposição de vereadores da Câmara Municipal, e vocês, 
povo querido que é prejudicado e que precisamos ouvir e atender!
ERRATA : Em atendimento JUSTO, corrijo, com HUMILDADE, a redação que foi dada 
erroneamente às palavras e ao texto do nobre Sr. Affonso de Paula Baptista, em “Carta Aberta aos 
10 Vereadores”, onde o mesmo demonstrou ser A FAVOR da permuta de imóveis entre a Prefeitura 
e particular, que, sem intenção alguma de minha parte em lhe prejudicar ou distorcer sua louvável e 
inteligente opinião, foi inserida nesta coluna, na edição do mês de abril, demonstrando aqui minha 
gratidão por sua educação e postura ao demonstrar o engano cometido. O estimado comendador 
ubaense era a favor da permuta dos 2 imóveis, que não se concretizou, ao contrário do que foi 
publicado.

Prezados senhores leitores, calorosas saudações!
Novamente, venho expor minha batalha incessante no sentido de 
promover o assessoramento ao Executivo através de 
reivindicações dos moradores de Ubá, que converto em 
Proposições, em estudos e planejamento multissetorial.
Por meio do Requerimento 09/2014, solicitei do Executivo, em 
decorrência de diversas solicitações de moradores, a urgente 
realização de limpeza no córrego situado no bairro Vila Casal, 
com a retirada de mato e lixo acumulado, visando otimizar a saúde 

pública na cidade de Ubá.
Um marco que merece ser destacado nesta oportunidade representa o êxito que 
conquistei após anos de luta e planejamento junto ao Poder Executivo Municipal, no 
sentido de realizar a abertura de uma rua no bairro Santa Bernadete, dando 
significativa melhoria no acesso de todos os moradores e transeuntes do referido 
bairro, com saída nos fundos do supermercado “Sacola Silva”, ligando as Ruas 
Cândido Martins de Oliveira à Gualberto de Melo do bairro Industrial.
O Projeto de Lei nº 037/14 que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a alienar, 
mediante permuta, o imóvel urbano que especifica e dá outras providências” nada 
mais representa, do que a realização da luta alhures, onde diante da aprovação, se 
iniciarão as obras que beneficiarão grande parte da população. A proposição, já foi 
aprovada por unanimidade em primeira votação, em 23 de junho de 2014.
Até a próxima! Fiquem com Deus!

Somos sabedores que o trato da segurança pública, como por exemplo, a 
gestão da Polícia Militar e a Polícia Civil, são da responsabilidade do 
governo do Estado, mas de forma ampla, na sua complexidade, o tema diz 
respeito a todas as esferas da Administração Pública, ou seja, municípios, 
estados e união e, logicamente, dos poderes executivo, legislativo e 
judiciário e, também, interesse de todo cidadão.
Nesse sentido, em nossa ação parlamentar, destacamos algumas 
proposições que buscam contribuir para melhorar a segurança pública. Uma 
delas é o anteprojeto de lei para criar o “Conselho Municipal de Segurança 
Pública”, como fórum permanente para discutir os anseios e preocupações 
da sociedade em relação à segurança pública e com objetivo de definir, 

acompanhar, fiscalizar e avaliar as políticas que tenha por finalidade assegurar melhores 
condições de segurança á população. 
Outra ação do nosso mandato foi o anteprojeto de lei para criar a “Política municipal de prevenção, 
tratamento e reinserção social para pessoas portadoras de dependência química”, com objetivo de 
estabelecer ações de prevenção, cuidado, tratamento e a reinserção de usuários de drogas em 
diferentes campos da saúde, educação, família, emprego, etc, e garantir, assim, o pleno 
desenvolvimento social da pessoa, longe das drogas, pois sabemos que o uso de drogas ilícitas está 
profundamente associada à violência e ao crime organizado e atinge cidadãos de todas as classes 
sociais.
Além destas, apresentamos a proposta para “Municipalizar o trânsito e criar uma guarda 
municipal”, e garantir uma política de trânsito capaz de atender as demandas de segurança, fluidez 
e aprimorar a proteção ao patrimônio público e, indiretamente, evitar o cometimento de crimes, 
por ser constituída de indivíduos uniformizados, aumentando a sensação de segurança.
Portanto, acreditamos que, com a junção de esforços dos poderes constituídos, é possível a reduzir 
os índices de criminalidade e assim buscarmos uma melhor sensação de segurança para as famílias 
ubaenses.
Um grande abraço, obrigado pela atenção e contem comigo!

É um prazer estar mais uma vez expondo minhas ideias para vocês.
Como é bom falar de obras que beneficiam a população de Ubá, como a 
do início do calçamento no bairro Santa Rosa e também no Tanquinho! 
Só espero que a recuperação do asfalto que beneficia o nosso importante 
distrito de Diamante, que está na pauta de obras, saia o mais o rápido 
possível, pois o acesso a este está intransitável e merece essa obra com 
urgência. 
Também estamos ansiosos pelo calçamento da Rua Cristalina no bairro 
Agroceres, bem como no bairro Antonina Coelho e, não podemos nos 
esquecer do bairro São Mateus. Todos esses bairros aqui citados já 
possuem verba destinada para tais obras e é de suma importância para a 

cidade, assim como esse asfaltamento no centro. Entretanto vamos trabalhar para que tais 
obras se estendam para outros bairros que também necessitam de melhorias.
Não podemos também nos esquecer de obras que já haviam sido iniciadas como a da Serra de 
Ubari, obra de grande importância para a população daquele distrito, e, também, o escoamento 
de seus produtos para serem comercializados.
Outra boa notícia é um projeto que nós vereadores aprovamos nesta Casa da Leis, foi a permuta 
de um terreno localizado no bairro Santa Bernadete para que se construa uma rua atrás do 
mercado que fica em frente do Campo do Industrial, que fará fluir melhor o trânsito no bairro.
Aprovamos também uma permuta de um terreno no bairro Alto Santa Cruz que vai dar acesso 
ao bairro São João, onde também vai ser construída uma creche para beneficiar esses referidos 
bairros. Bem, todos esses projetos foram aprovados pela Câmara de Vereadores. 
Agora, só nos resta cobrar o Executivo para que cumpra com seus compromissos, executando 
as referidas obras.
Por fim, gostaria de solicitar ao Executivo, a realização da obra de recuperação do anel viário, 
principalmente na parte localizada em frente ao Campo do Peixoto filho, pois os moradores 
não suportam mais conviver com aquela poeira que está deixando crianças e idosos doentes.

Jornal O Legislativo - Junho de 2014

ESTAMOS CHEGANDO AO FIM DE MAIS UM PERÍODO LEGISLATIVO!
Após um primeiro semestre de grande atuação do Legislativo ubaense, estamos finalizando mais um período com grandes avanços. Muito me alegra ver o aumento significativo que 
tivemos na participação popular em nossas reuniões e discussões, afinal, esta Casa Legislativa é a casa do povo!  Nesse período, tivemos em pauta questões da mais alta importância 
para a nossa cidade, em especial, a segurança pública e a saúde. Para o pleno exercício da cidadania é importante que tenhamos uma relação de proximidade com os nossos 
representantes, e, por esse motivo, nós vereadores estaremos sempre de braços abertos a recebê-los em nossa Casa, pois nossa função legislativa depende, essencialmente, da vontade 
popular.Como única representante feminina na Câmara Municipal de Ubá, tenho orgulho de ser a voz das mulheres no Legislativo. Para tanto, tenho lutado incansavelmente para 
garantir os direitos de nossas mulheres, que, muitas vezes, são penalizadas pela própria vida, na labuta diária de cuidar dos filhos, da casa, bem como do trabalho externo. Assim, 
espero que tenhamos um novo período legislativo ainda mais atuante, contando para isso, com a participação de todos!
DA IMPORTÂNCIA DA PRESERVAÇÃO AMBIENTAL.
Todos nós temos conhecimento da importância de se garantir a preservação ambiental em nosso planeta.Devemos lutar para que a preservação ambiental se torne, de fato, uma 
realidade em nosso país, principalmente com o implemento de políticas voltadas à conscientização da população, aplicáveis desde a educação infantil.  Todos nós podemos agir para 
garantir o uso sustentável das riquezas naturais do planeta, seja economizando nossa água ou separando nosso lixo para que seja reciclado.Não podemos negar que nossas cidades 
precisam se desenvolver, entretanto, ando preocupada com o futuro, pois as mudanças climáticas tem sido uma constante. Assim, entendo ser de grande importância encontrar o 
equilíbrio entre o desenvolvimento urbano e a preservação ambiental. 


