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O plenário da Câmara 
Municipal de Ubá ficou 
pequeno para a palestra 
“Formação do Povo 
Mineiro”, ministrada pelo 
historiador de tradições 
mineiras José do Carmo 
de Araújo. O evento teve 
c o m o  p ú b l i c o - a l v o  
professores (de história, 
geografia, sociologia, 
f i losofia, e afins) e 
estudantes de nível 

médio e superior. 
Alunos das Escolas 
Camilo Soares e Sena-
dor Levindo Coelho, de 
Ubá, além da E. E.  Prof. 
Biolkino de Andrade, de 
Divinésia/MG, marcaram 
presença e ocuparam 
todos os lugares dispo-
níveis no plenário. O 
evento foi organizado 
pela Escola do Legis-
lativo. 
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Com o objetivo de atender 
melhor à população, os 
Vereadores aprovaram o 
Projeto de Resolução 
01/15, de autoria da Mesa 
Diretora, que “altera o artigo 
46 do Regimento Interno da 
Câmara Municipal de Ubá, 
renumerando seus incisos; 
desmembra a Comissão de 
Educação, Saúde e Assis-
tência Social para a criação 
da Comissão de Educação; 
Comissão da Saúde; e Co-
missão de Desenvol -
vimento Social”.

As comissões permanentes 
são órgãos técnicos criados 
pelo Regimento Interno da 
Casa com a finalidade de 
discutir e votar as propostas 
de leis que são apresen-
tadas à Câmara. Com 
relação a determinadas pro-
posições ou projetos, essas 
Comissões se manifestam 
emitindo opinião técnica 
sobre o assunto, por meio 
de pareceres, antes de o 
assunto ser levado ao 
Plenário.
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Vereadores de Ubá garantem 
direitos dos idosos 

Com aprovação unânime, foi criado o Conselho Municipal do Idoso e a 
Comissão Permanente do Idoso, na Câmara Municipal

Vereador quer explicações sobre aumento excessivo em contas de luz Pág 02

Legislativo regulamenta Conselho Tutelar Pág 03

Mobilidade urbana responsável é tema de proposições Pág 07

Plenário da Câmara é 
“tomado” por estudantes de 

Ubá e Região
Câmara tem quatro novas 
comissões permanentes

Cidadania, participação e interatividade: 
Mesa Diretora completa 100 dias 

de trabalho à frente do Legislativo
No dia 10/04, a Mesa Diretora completou 
100 dias à frente da Câmara Municipal. 
Neste curto espaço de tempo, vem 
promovendo uma série de mudanças no 
Legislativo, tanto em sua estrutura 
quanto em prestação de serviços, 
sempre incentivando a 
participação popular, 
sendo cada vez mais 
interativa e priorizando 
a cidadania.
Exemplo das novas 
atividades, a Escola do 
Legislativo, criada no 
início do ano, por 
iniciativa do Vereador Vinícius Samôr e 
aprovada por unanimidade, tem 
movimentado a Câmara. Desde a 
criação da Escola, cerca de três mil 
pessoas estiveram nas dependências 
do  pa r lamen to  ubaense ,  se ja  
participando de eventos, cursos e 
palestras, ou visitando as exposições 
itinerantes.
“Para se ter uma ideia, tivemos uma 
série de exposições, trabalhos, mini 
cursos, palestras, workshops. Na 
medida do possível, cumprimos esse 
objetivo inicial. Claro que, queremos 
avançar bem mais. Trazer a população 
para dentro da Câmara e também leva-
la até a população”, disse o Vereador 
Samuel Gazolla, Presidente da Câmara 
Municipal de Ubá. 

Centro de Atenção ao Cidadão
Outros projetos também estão previstos. 
De acordo com Samuel Gazolla, o CAC 
(Centro de Atenção ao Cidadão), que 
está em fase de implantação, irá 
beneficiar a população de diversas 
maneiras. “Emitir Carteira de Trabalho, 
Identidade, informações de segundas 
vias de protocolo de uma série de 

serviços. Todos estes serviços 
dependem de um processo de parcerias 
através de convênios com outras 
entidades. Essa tramitação é lenta, mas, 
em breve, esperamos apresentar, 
também, o CAC à sociedade”, disse. 

A construção de uma 
biblioteca na sede da 
Câmara, bem como 
uma sala de informática 
destinada a oferta de 
c u r s o s  p a r a  a  
p o p u l a ç ã o  m a i s  
carente, através da 
Escola do Legislativo, 

também são objetivos da Mesa Diretora. 
Mas as mudanças não param por ai. 
“Estamos requisitando junto ao 
Min is tér io  das Comu-nicações,  
concessão para o sinal de Rádio e TV 
(digital). Temos certeza que isso trará 
uma importante contribuição para a 
cidade, no que diz respeito à discussão 
política, ao debate de ideias, para que o 
Poder Legislativo possa se tornar 
verdadeiramente o fórum dos debates 
na cidade”, contou Samuel. 

Proximidade da população
A Câmara nos bairros também é uma 
novidade que está para ser apresentada 
à população. “Que-remos uma parceria 
com as associações de moradores para 
montarmos um cro-nograma mensal a 
partir de suas demandas. Estamos 
estudando parcerias e já conversamos 
com a Caixa Econômica Federal, com o 
SENAC e outras entidades”, falou. 
“Queremos que a população acredite no 
legislativo como poder representativo do 
povo. Que a população sinta que a 
Câmara Municipal de Ubá, lhe 
representa em termos de instituição e de 
poder público”, finalizou o Presidente.  

Os membros da Mesa Diretora, para o biênio 2015/2016, foram eleitos em reunião 
extraordinária realizada no dia 18/12. Com votação aberta, todos os Vereadores 
receberam seis votos. 
Presidente: Vereador Samuel Gazola Lima (Prof. Samuel); 1º Vice Presidente: 
Rafael Paulo de Freitas (Rafael Faêda); 2º Vice Presidente: Maurício Valadão 
Reimão de Melo (Dr. Valadão); 1ª Secretária: Rosângela Mª Alfenas de Andrade 
(Rosângela Alfenas); 2º Secretário: José Alves (José Alves da Itatiaia). 
A Mesa Diretora tomou posse em 1º de janeiro de 2015. 

Fique Sabendo



O plenário da Câmara 
Municipal de Ubá ficou 
pequeno para a palestra 
“ F o r m a ç ã o  d o  P o v o  
Mineiro”, ministrada pelo 
historiador de tradições 
mineiras José do Carmo de 
Araújo. O evento teve como 
público-alvo professores 
(de história, geografia, 
sociologia, filosofia, e afins) 
e estudantes de nível 
médio e superior. 
Alunos das Escolas Camilo 
Soares e Senador Levindo 
Coelho, de Ubá, além da E. 
E.  Prof. Biolkino de 
Andrade, de Divinésia/MG 
marcaram presença e 
ocuparam todos os lugares 
disponíveis no plenário. O 
evento, organizado pela 
Escola do Legislativo, foi 
mu i t o  e l og iado  pe lo  
Presidente da Câmara, 
Vereador Samuel Gazolla 
Lima (PT). 
“A presença de tantos 

alunos na Câmara para 
participar deste evento 
confirma que estamos no 
caminho certo. Nossa ideia 
é convidar a todos os 
cidadãos de Ubá que 
venham à Câmara, que 
participe dos eventos, que 
visite as exposições, que 
conheçam todas as nossas 
atividades, seja através da 
Escola do Legislativo ou 
das nossas atividades 
parlamentares. É preciso 
que o povo esteja presente. 
Queremos que a Câmara 
seja cada vez mais cidadã 
e participativa”, disse o 
parlamentar.
O diretor da Escola do 
Legislativo, Vereador Viní-
cius Samôr de Lacerda 
(PTdoB), ressaltou a 
importância da part i -
cipação dos jovens no 
cotidiano do Poder Legis-
lativo.

“Queremos mostrar aos 
jovens que a política é 
importante. Nosso intuito é 
ter ver esta Casa de Leis 
sempre cheia, com muitos 

Plenário da Câmara é “tomado” por 
estudantes de Ubá e Região

eventos e com a partici-
pação de toda a comuni-
dade”, finalizou.
A exposição itinerante 
“ F o r m a ç ã o  d o  p o v o  

mineiro” permanece em 
cartaz na Câmara até o dia 
30/04, está aberta à 
visitação diariamente das 
08 às 18 horas. 
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Vereadores proíbem que motoristas 
tenham dupla função

“ O s  c o n d u t o r e s  d e  
v e í c u l o s ,  s e g u n d o  
estatísticas, são os que 
mais sofrem em sua 
missão, sendo detentores 

dos maiores índices de 
doenças do coração, 
estresse, penosidade e 
periculosidade. Tudo isso 
provocados pela tensão 

p e r m a n e n t e  d e  u m  
motorista que, ao mesmo 
tempo, deve estar atento à 
intensidade do trânsito e 
dar atenção aos pas-
sageiros. Sem falar da 
violência urbana”.
Foi com esta justificativa 
que o Vereador Rafael 
Faêda (PP) apresentou o 
projeto de Lei 011/15, que 
dispõe sobre a proibição de 
empresas que prestem 
serviços de transporte 
coletivo em Ubá exigirem 
dupla função aos motoris-
tas como condutores e 
cobradores.
“Este projeto representa o 
anseio dos profissionais 
condutores de veículos, 
cobradores, empresários 

que praticam a boa relação 
entre capital e trabalho e da 
população, que se manifes-
tou  francamente contrária 
à manutenção da dupla 
função dos motoristas nas 
Audiências Públicas para 
revisão do Orçamento de 
2015, realizadas ao fim de 
2014” , diz o parlamentar.
O projeto prevê sanções 
para as concessionárias de 
transporte público em caso 
de descumprimento. O 
texto fala em advertência 
escrita, com prazo de 30 
dias para apresentação de 
defesa por  par te da 
empresa infratora. Em 
situação de reincidência, 
multa de R$ 15 mil. Caso a 
empresa continue a não 

respeitar a Lei e após caso 
de ser multada mais de 
uma vez, esgotados todos 
os recursos, a prefeitura 
fica autorizada a rescindir o 
contrato com a empresa.
“Obrigar aquele profis-
sional a cumprir duas 
funções ao mesmo tempo, 
isto é, dirigir e cobrar 
significa exigir do mesmo 
uma condição humana-
mente incompatível. Ade-
mais, a manutenção do 
cobrado, além de compa-
nhia ao parceiro motorista, 
assegura e gera mais 
empregos ao mesmo tem-
po”, expõe.
O projeto foi aprovado por 
unanimidade e seguiu para 
a sanção do Executivo.
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Expediente

Vereador quer explicações 
sobre aumento excessivo 

em contas de luz

cerca de 300 alunos participaram da palestra 

Durante os dias 09 e 10 de abril, os 
Vereadores Vinícius Samôr de 
Lacerda (PTdoB), Pastor Darci Pires 
da Silva (PSC) e Samuel Gazolla 
Lima (PT), além do assessor de 
comunicação da Câmara, Martim 
Barbosa, participaram do encontro 
da Associação Brasileira de 
Televisões e Rádios Legislativas 
(ASTRAL) com o tema "TV Legis-
lativa no âmbito municipal: cami-
nhos e possibilidades". 
O evento, que aconteceu na sede da 
Escola do Legislativo da Assembleia 
Legislativa de Minas Gerais, teve 
como objetivo discutir o cenário da 
Rede Legislativa de TV e Rádio 
Digital nas esferas federal, estadual 
e municipal, debater perspectivas e 
possibilidades de adesão das 
câmaras municipais do estado de 
Minas Gerais, bem como apresentar 
o projeto de compartilhamento de 
programação de TV para arma-
zenamento em nuvem, o que 
possibilita variabilidade das grades 

de programação, bem como o 
intercâmbio de informações e 
produções.
Para que a Câmara avance ainda 
mais e conquiste esta benfeitoria 
para o município, o Vereador 
Vinícius Samôr foi a Brasília/DF 
(16/04) ,  para par t ic ipar  de 
audiências e protocolar a solici-
tação dos canais de TV e Rádio 
digital da Câmara.
“Liberamos, com a aprovação do 
Comitê Gestor de TV Digital e do 
Ministério das Comunicações, o 
canal de TV Digital para a Câmara 
Municipal de Ubá. Durante as 
reuniões conseguimos incluir Ubá 
na lista das 20 cidades do país com 
prioridade para a concessão. A TV 
Câmara será um importante veículo 
para a cidadania e aberto a 
comunidade, uma forma de 
democratização dos meios de 
comunicação. Também assinamos 
o  ped ido  pa ra  uma Rád io  
Legislativa”, relata.
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De origem iraniana, nascido em 
Qom (próxima à capital, Teerã), o 
sheik Hossein Khaliloo está em 
Ubá. Ele chegou ao Brasil há três 
anos, fala um português fluente e 
sua missão é difundir a cultura 
islâmica no país. 
Na Câmara Municipal, o sheik foi 
recepcionado pelo Vereador 
Vinícius Samôr (PTdoB) e pela 
diretora da Casa, Maria Claudia 
Mello.
O parlamentar comentou o 
diálogo que tiveram: “conver-
samos sobre a necessidade do 
diálogo e convivência entre as 
religiões e o combate a into-
lerância religiosa”, disse.

Câmara recebe visita de Sheik 
“No trânsito, somos todos 
pedestres”. Este é o tema de 
uma campanha de cons-
cient ização no t rânsi to 
veiculada nacionalmente. 
Visando melhores condições 
para a população ubaense, o 
Vereador Rafael Faêda de 
Freitas (PP) apresentou a 
indica-ção 067/15, solicitando 
ao setor competente da pre-
feitura que determine a cons-
trução de um guarda-corpo na 
avenida beira rio, na ponte de 
acesso à rodoviária.
“O referido local possui 
elevado número de pedestres 

em razão do ponto de ônibus 
e da rodoviária. Entretanto, 
muitas pessoas não fazem 
uso da faixa de pedestres, o 
que aumenta a possibilidade 
de acidentes. A construção de 
um guarda-corpo induziria os 
pedestres a atravessar no 
local apropriado. Isso também 
é uma questão de segurança 
pública”, enfatiza o Vereador.
Também com o intuito de res-
guardar o cidadão, o Vereador 
José Alves Germano (PT) 
apresentou o Requerimento 
075/15, solicitando ao Exe-
cutivo que construa uma pas-

sarela com corrimão para 
pedestres nas laterais da 
ponte da Rua Nossa Senhora 
Aparecida, que liga os bairros 
Industrial e Inês Groppo.
Segundo o  documento  
apresentado em plenário, a 
ponte não possui local 
apropriado para a travessia 
de pedestres e é utilizada 
diariamente por trabalha-
dores de indústria, alunos e 
pessoas  que  p ra t i cam 
caminhadas. 
Ambas as proposições foram 
aprovadas por unanimidade.

Mobilidade urbana responsável
é tema de proposições

Legislação proíbe motoristas/cobradores

Vereador José Alves Germano (E) e Vereador rafael Faêda de Freitas (D), 
autores das matériasO músico Wellington Carvalho, o sheik Hossein Khaliloo (C) e o Vereador Vinícius Samôr (D)

“Considerando que inúmeras 
residências tiveram aumentos de 
mais de 200% na conta de 
energia elétrica, sem qualquer 
aumen to  de  consumo ,  é  
necessário que se explique à 
população os reais motivos”, diz o 
texto da Representação 017/15, 
que solicita informações da 
direção da concessionária de 
energia, Energisa, sobre o 
excessivo aumento na conta de 
luz dos ubanses.
O Vereador Jorge Custódio 
Gervásio (PV), autor da matéria, 
questiona, ainda, o motivo de 
tantos loteamentos, sem qual-
quer morador, estarem perma-
nentemente iluminados. A propo-
sição foi aprovada por unani-
midade. Vereador jorge Custódio Gervásio (PV)

Legislativo pode receber
 concessão pública 

de TV e Rádio
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Com a promulgação da Lei 
Federal 10471/03, que 
dispõe sobre o Estatuto do 
Idoso, lançou-se um novo 
olhar sobre as políticas 
públicas destinadas à 
defesa dos direitos da 
pessoa idosa, inclusive 
com a t ipif icação de 
algumas condutas contra o 
idoso como infrações 
administrativas e crimes.
De acordo com o artigo 7º 
do estatuto, foi atribuído 
aos Conselhos Nacionais, 
Estaduais, do Distrito 
Federal e Municipais, a 
incumbência de zelar pelo 
cumprimento dos direitos 
definidos na legislação. 
Visando o cumprimento da 
lei e o beneficio da popula-
ção ubaense, os verea-
dores aprovaram o Projeto 
de Lei 09/15, que “dispõe 
s o b r e  a  c r i a ç ã o  d o  
Conselho Municipal dos 
direitos do Idoso, do Fundo 
Municipal dos direitos dos 
Idosos e dá outras provi-
dências”.

“Com a criação deste novo 
colegiado, teremos mais 
uma ferramenta de ajuda 
na implementação de 
ações que coloquem o 
município no rol das 
comunidades comprome-
tidas com o envelheci-
mento ativo de sua popula-
ção, garantindo-lhe a 
defesa dos seus direitos e 
o bem estar no seu dia a 
dia”, diz a justificativa do 
projeto.
O texto foi aprovado por 
unanimidade e segue para 
a sanção do Executivo.
Comissão do Idoso
Os Vereadores criaram, 
ainda, no âmbito do 
Legislativo municipal a 
Comissão Permanente do 
Idoso. A comissão foi 
criada após aprovação do 
Projeto de Resolução 
01/15, de autoria da Mesa 
Diretora, que altera o artigo 
46 do Regimento Interno 
da Câmara Municipal.
Fazem parte da Comissão 
do Idoso da Câmara Muni-

cipal de Ubá os Vereadores 
Maurício Valadão (Presi-
dente), Carlos da Silva 
Rufato (Membro Titular), 
Rosângela Alfenas (Mem-
bro Titular), José Alves 
Germano (Membro Su-
plente), Rafael Faêda de 
Freitas (Membro Suplente) 

Vereadores de Ubá garantem
 direitos dos idosos 

e Vinícius Samôr de Lacer-
da (Membro Suplente).
As comissões perma-
nentes são órgãos técnicos 
criados pelo Regimento 
Interno da Casa com a 
finalidade de discutir e 
votar as propostas de leis 
que são apresentadas à 

Câmara. Com relação a 
determinadas proposições 
ou projetos, essas Comis-
sões se manifestam emitin-
do opinião técnica sobre o 
assunto, por meio de 
pareceres, antes de o 
assunto ser levado ao 
Plenário.

Ao apresentar a Represen-
tação 018/15, na qual 
solicita o envio de corres-
pondências às entidades 
sociais, associações de 
moradores, ESF's, uni-
versidades, Secretaria de 
Desenvolvimento, além de 
e s c o l a s  p ú b l i c a s  e  
particulares, o Vereador 
Vinícius Samôr (Diretor da 
Escola do Legislativo) 
informa que estão abertas 
as inscrições para a oitava 
edição do curso SUPERA 
(Sistema para detecção do 

Uso abusivo e dependência 
de substâncias Psicoativas: 
Encaminhamento, inter-
venção breve, Reinserção 
socia l  e Acompanha-
mento).
O objetivo é capacitar 
profissionais para a correta 
identificação e abordagem 
dos usuários de álcool e/ou 
outras drogas, familia-
rizando-os com diferentes 
modelos de prevenção e 
instrumentalizando-os para 
trabalharem formas ade-
quadas de intervenção e 

encaminhamento, respon-
dendo às demandas exis-
tentes em seu cotidiano de 
trabalho, sempre em con-
sonância com as orien-
tações e diretrizes na 
Política Nacional sobre 
Drogas – PNAD e da 
Política Nacional sobre 
Álcool – PNA.
O curso foi elaborado por 
profissionais com grande 
experiência nas áreas de 
política sobre drogas, 
prevenção do uso e trata-
mento da dependência de 

crack, álcool e outras 
drogas, e é parte integrante 
das atividades de pre-
venção da SENAD, que 
prevê, entre outras ações, a 
ampla capacitação de 
profissionais das áreas de 
saúde, assistência social, 
educação, justiça, segu-
rança pública, conselheiros 
e lideranças comunitárias e 
religiosas.
Este curso é destinado aos 
profissionais das áreas de 
Saúde e Assistência Social. 
Profissionais de outras 
áreas (Conselheiros, Edu-
cadores, Juízes, Promo-
tores e profissionais que 
atuam na área psicossocial 
dos Juizados Especiais 
Criminais – JECs e Varas 
da Infância e da Juventude, 
Comunidades Terapêuticas 
etc.) poderão ter infor-
mações sobre as capa-
citações oferecidas pela 
SENAD.
O SUPERA é apresentado 
como um programa de 
Educação Continuada a 
Distância e conta com uma 
equipe de tutores que 
atendem em um call center 

de segunda a sexta-feira 
das 08hs às 20hs e aos 
sábados das 08hs às 14hs. 
Eles estarão disponíveis 
para orientações gerais 
sobre o curso, esclare-
c imentos de dúvidas 
relativas ao conteúdo e 
auxílio nas avaliações 
apresentadas no final de 
cada módulo.
Os conteúdos de ensino do 
SUPERA foram distri-
buídos em sete módulos: o 
uso de substâncias psi-
coativas no Brasil; efeitos 
de substâncias psico-
ativas; detecção do uso e 
diagnóstico da depen-
dência de substâncias 
psicoativas; inter-venção 
Breve; atenção Integral na 
rede de Saúde; moda-
lidades de tratamento e 
encaminhamento; e Sis-
tema Único de Assistência 
Social e as Redes Comu-
nitárias.
As inscrições podem ser 
feitas na Escola do Legis-
lativo da Câmara Municipal 
de Ubá. Serão ofertadas 30 
mil vagas.

Durante a reunião ordinária 
que aconteceu no dia 
06/04, os Vereadores rece-
beram a visita do Deputado 
Estadual Dirceu dos Santos 
Ribeiro (PHS), vice-líder do 
governo. A visita aconteceu 
em atendimento ao Reque-
rimento nº 079/15, de 
autoria do Vereador Jorge 
Custódio Gervásio, com o 
objetivo de discutir sobre 
assuntos de interesse da 
Sociedade Ubaense.
Os Vereadores aprovei-
taram para parabenizar o 
Deputado pela eleição de 
um representante da cida-
de. “É muito importante 
termos um representante 
de nossa cidade na Assem-
bleia Legislativa. Espera-
mos por muito tempo para 
termos um interlocutor 

direto com o governo do 
Estado”, disse o Vereador 
Jorge Custódio Gervásio 
(PV).
O Vereador Vinícius Samôr 
de  Lace rda  (PTdoB)  
ressaltou a importância do 
deputado ubaense. “Este 
encontro dos Vereadores 
com um deputado de nossa 
cidade é histórico. Há mais 
de 20 anos isso não 
acontecia. Hoje não exis-
tem mais adversários polí-
ticos, mas uma força cada 
vez maior que busca me-
lhorias para a nossa 
cidade”, ressaltou.
O Deputado Dirceu dos 
Santos reafirmou seu com-
promisso com a munici-
palidade. “Podemos ter 
adversários políticos, mas 
temos que lutar em prol de 

Ubá. Nosso gabinete está 
sempre aberto a todos que 
queiram o bem de nossa 
cidade. Peço a todos que 
nos ajudem a ajudar o 
nosso povo”, comentou.
Ao final da reunião, o 
Presidente da Câmara, 
Vereador Samuel Gazolla 
( P T ) ,  a g r a d e c e u  a  
presença do deputado 
afirmando que o Legis-
lativo transformou-se em 
um fórum permanente de 
debates. “Nos últimos 
tempos, temos recebidos 
diversas autoridades e 
temos apresentado o 
debate das ideias, do 
interesse público. Esta 
conversa e esta parceria 
será muito importante para 
a nossa comunidade”, 
finalizou. 

Parlamentares recebem visita de deputado 
no plenário

Vereadores aprovaram o projeto de Lei por unanimidade

As comissões perma-
nentes são órgãos técnicos 
criados pelo Regimento 
Interno da Casa com a 
finalidade de discutir e 
votar as propostas de leis 
que são apresentadas à 
Câmara. Com relação a 
determinadas proposições 
o u  p r o j e t o s ,  e s s a s  
Comissões se manifestam 
emitindo opinião técnica 
sobre o assunto, por meio 
de pareceres, antes de o 
assunto ser levado ao 
Plenário.
Com o objetivo de atender 
melhor à população, os 
Vereadores aprovaram o 
Projeto de Resolução 

01/15, de autoria da Mesa 
Diretora, que “altera o 
artigo 46 do Regimento 
Interno da Câmara Muni-
cipal de Ubá, renumerando 
seus incisos; desmembra a 
Comissão de Educação, 
Saúde e Assistência Social 
para a criação da Comis-
são de Educação; Comis-
são da Saúde; e Comissão 
de Desenvolvimento So-
cial”.
À Comissão de Educação 
cabe manifestar-se em 
todos os projetos e maté-
rias que tratam de assuntos 
educacionais e artísticos. 
Já à Comissão de Saúde, 
compete manifestar em 

todos  os  pro je tos  e  
matérias que consideram 
assuntos relacionados à 
saúde pública, sanea-
mento básico, atividades 
médicas e paramédicas, 
ações preventivas em geral 
e no controle de drogas e 
medicamentos.
F i c a m  à  c a r g o  d a  
Comissão do Idoso todos 
os projetos e matérias 
falam sobre polít icas 
sociais voltadas para 
pessoas idosas ou que 
envolvam os interesses 
destas. E, à Comissão de 
Desenvolvimento Social, 
cabe se pronunciar em 
todos os projetos que 

Câmara tem quatro novas 
comissões parlamentares permanentes

tenham como tema políti-
cas públicas voltadas para 
o desenvolvimento huma-
no, além da assistência e 
previdência social em 
geral.
Os vereadores que com-
põem as novas Comissões 
são:
Comissão do Idoso:
Titulares – Dr. Valadão 
(P res iden te ) ,  Ca r l os  
Rufato, Rosângela Alfenas.
Suplentes – José Alves, 
Rafael Faêda e Vinícius 
Samôr.
Comissão de Educação:
Ti tu la res  –  Oswa ldo  
Peixoto (Presidente), Jorge 
Gervásio e Dr. Valadão.

Suplentes – Pastor Darci, 
Rafael Faêda e Vinícius 
Samôr.
Comissão de Saúde:
Titulares – Jorge Gervásio 
(P res iden te ) ,  Ca r l os  
Ru fa to  e  Rosânge la  
Alfenas.
Suplentes – Célio Botaro, 
Dr. Valadão e Rafael 
Faêda.
Comissão de Desen-
volvimento Social:
Titulares – Pastor Darci 
(Presidente), Vinícius 
Samôr e Oswaldo Peixoto.
Suplentes – Célio Botaro, 
José  A lves  e  Jo rge  
Gervásio.

O Conselho Tutelar foi 
criado com o Estatuto da 
Criança e do Adolescente 
(em 1990) e é um dos 
órgãos que compõem o 
Sistema de Garantia de 
Direitos da Criança e do 
Adolescente. É responsa-
bilidade das prefeituras e 
criação a manutenção de 
pelo menos um Conselho 
Tutelar em cada município 
brasileiro. Cinco con-
selheiros escolhidos pela 
comunidade formam o 
Conselho.
O Conselho Tutelar tem a 

função de tomar providên-
cias em casos de ameaças 
ou violação dos direitos da 
criança e do adolescente. 
Ao ser informado de um 
caso, deve atuar para 
garantir que a transgressão 
do direito não aconteça ou 
q u e  o  d i r e i t o  s e j a  
restaurado, caso a violação 
já tenha acontecido.
O órgão não trabalha 
sozinho, ele atua dentro de 
uma rede, o chamado 
Sistema de Garantia de 
Direitos da Criança e do 
Adolescente. O Conselho 

Tutelar deve ter à sua 
disposição serviços pú-
blicos que possam efetuar 
as avaliações necessárias 
e executar as medidas 
aplicadas. Sem uma rede 
de serviços e programas, o 
Conselho Tutelar pode 
fazer pouco por uma 
criança ou adolescente em 
situação de risco.
Em Ubá, o conselho foi 
instituído em 1991, sendo 
regido, atualmente, pela Lei 
3446/2005. Entretanto, a 
legislação não contempla 
toda a normatização neces-

sária sobre o assunto. Foi 
encaminhada, então, a 
mensagem 07/15, de 
autoria do Executivo, para 
corrigir a atual legislação.
O projeto encaminhado 
ressalta a autonomia do 
Conselho Tutelar enquanto 
órgão público, não se 
subordinando aos Poderes 
Executivo, Legislativo, 
Judiciário ou ao Ministério 
Público, assegurada a 
responsabilidade do con-
selheiro face ao desem-
penho de suas obrigações 
funcionais.

Como as próximas eleições 
para a escolha dos con-
selheiros deve acontecer 
e m  o u t u b r o ,  s e n d o  
necessária a publicação do 
edital com, pelo menos, 
seis meses de antece-
dência, o Executivo soli-
citou que a matéria fosse 
discutida em regime de 
urgência, de acordo com o 
artigo 83 da Lei Orgânica 
de Ubá. A matéria foi 
aprovada por unanimidade 
dos Vereadores e seguiu 
para a sanção do Exe-
cutivo.

Legislativo regulamenta Conselho Tutelar

O Dep. Est. Dirceu Ribeiro fala aos Vereadores sobre seus projetos

A Associação Cultural de 
Combate à Discriminação 
Racial Solano Trindade – 
AST Ubá/MG – enca-
m i n h o u ,  à  C â m a r a  
Municipal de Ubá, uma 
nota de agradecimento 
cumprimentando o Vere-
ador Samuel Gazolla 
Lima, Presidente do 
Legislativo, pela indi-
c a ç ã o  a p r e s e n t a d a  
sugerindo a criação do 

Conselho Municipal da 
Promoção da Igualdade 
Racial e Fundo Municipal 
para a Promoção da 
Igualdade Racial.
“Nós acreditamos que 
esta iniciativa valoriza o 
trabalho das entidades 
afrodescendentes e de 
promoção social. Por-
tanto, cumprimentamos 
ao nobre Vereador e seus 
pares pela aprovação 

unânime, mostrando que 
es ta  Casa  es tá  de  
parabéns pela iniciativa e 
pelo incentivo ao nosso 
povo tão sofrido pelas 
diversas marcas que, ao 
l o n g o  d o s  a n o s ,  a  
escravidão nos deixou”, 
diz o texto assinado pelo 
Coordenador Geral da 
entidade, José Felício de 
Oliveira.

Vereador recebe nota de agradecimento 
por promover a igualdade racial

Vereador Samuel Gazzola Lima (PT)

Curso SUPERA abre inscrições



ESCOLA DO LEGISLATIVO 
Por iniciava do nosso mandato de vereador com o 
apoio e a aprovação de todos os demais vereadores 
criamos no início do ano a Escola do Legislativo da 
Câmara Municipal de Ubá. Nesses primeiros meses 
de funcionamento foram realizados dezenas de 
cursos, whorkshops e palestras, capacitando e 
qualificando jovens, servidores e a população em 
geral. Empreendedorismo, Formação Política, 
Cidadania, Cooperativismo, Terceiro Setor e 
Juventude foram alguns dos temas das capacitações. 
Neste período gostaria de destacar a grande 
participação de jovens nesses eventos, mostrando 

que quando acontece oportunidades, a maioria da juventude quer seguir o 
caminho do bem, longe da violência e das drogas.

ENCONTRO DE FORMAÇÃO POLÍTICA
Realizamos em abril o 2º Encontro de Formação Política na Câmara 
Municipal de Ubá com a participação de dezenas de lideranças, 
representantes de vários partidos políticos, movimentos sociais e estudantis. 
O facilitador e palestrante foi o mestre em Ciências Sociais Cosme Elias. São 
grandes os desafios para resgatar a verdadeira política e construir um 
caminho novo para a efetiva participação popular. A turma ficou animada 
com os debates, provocações e conteúdo apresentado no encontro que 
acontecerá periodicamente todo último sábado do mês. Mais informações 
(32) 9955-3407

Ter casa própria é o sonho de qualquer um. O governo 
sabedor disto, procura ajudar a população mais necessitada a 
ter sua moradia, financiada a fundo perdido. Em Ubá nas 
décadas de 60/70, surgiram conjuntos habitacionais (CH) 
nos Bairros Boa Vista, no antigo Morro dos Cabritos, onde 
está hoje a UNIPAC, e no Bairro Antonina Coelho (também 
conhecido como COHAB), na saída para os distritos de 
Ubari e Miragaia. O maior CH foi construído na 1ª 
administração de Dirceu Ribeiro (1993- 1996), o Pires da 
Luz, também na saída para os distritos, com colaboração do 
então ministro Juthacy Magalhães Jr., no Governo Itamar 
Franco, vindo junto o CAIC. Mais recentemente, em 
convênio com o Estado de Minas, foram construídas casas 
populares no Tanquinho e Olaria. E em junho de 2012 foi 

inaugurado o CH Condomínio Cidade Carinho, composto de 240 apartamentos, em 5 
blocos, no Bairro Universitário, ao lado da  COHAB, do Programa Minha Casa , Minha 
Vida.
Com três anos incompletos, no Cidade Carinho já aconteceu de tudo: agressões, tiros, 
estupros, tentativas de suicídio, tentativas de homicídios, uso e abuso de drogas, queixas 
de rachaduras, sujeiras nos corredores, esgotos entupidos. Mais de 50 proprietários 
devolveram os apartamentos. O prefeito tentou uma medida midiática, que diz ter levado 
para Brasília, a oferta de móveis para alguns moradores, sem sucesso. A polícia vai lá 
mais de uma vez por dia. Os porteiros deixam o emprego na primeira agressão sofrida. A 
inadimplência é alta, como em outros locais do MCMV; o uso político das moradias 
deixa a Caixa de mãos atadas, e não é demais lembrar da quebra em Minas da Caixa 
Estadual e do BEMGE. A falta de transparência da Prefeitura, Caixa e Policia Militar se 
igualam quando se quer saber de algo mais detalhado sobre o Cidade Carinho.
Há semanas, um grupo de menores, de ambos os sexos, invadiram o Condomínio e 
ocuparam um apartamento, espalhando o medo nos moradores (continua na próxima 
edição).

Moção de Congratulações e Aplausos 011/15

O Vereador signatário requer, na forma 
regimental e após a devida aprovação plenária, a 
inserção em ata, ficando dessa forma, registrado 
nos anais desta Casa de Leis, uma Moção de 
Congratulações e Aplausos à Igreja Mundial do 
Poder de Deus pelos seus 17 anos de fundação.

A Igreja Mundial do Poder de Deus comemorou 
em todo o Brasil e no exterior seus 17 anos de fundação. Em Ubá não foi 
diferente. O Pastor Manoel e sua valorosa equipe de obreiros realizaram 
três cultos durante o dia, do início da manhã até a noite, agradecendo a 
Deus pela existência da Igreja nesta cidade. Em suas ações sociais e 
religiosas, a Igreja Mundial do Poder de Deus tem cuidado muito bem de 
ex usuários de drogas e ex traficantes que agora tem suas vidas 
transformadas.

Justa, portanto, as efusivas congratulações desta Casa de Leis à Igreja 
Mundial do Poder de Deus pela importante data, ocorrida recentemente.

Olá, pessoal. Tudo na mais perfeita paz? Espero 
que sim. Abaixo seguem algumas proposições que 
apresentei durante as reuniões ordinárias da Câmara 
Municipal de Ubá.

Indicação 145/2013
O Vereador signatário requer, na forma regimental e 
após aprovação plenária, o envio de correspondência 
ao Excelentíssimo Senhor Prefeito de Ubá, Edvaldo 
Baião Albino, solicitando-lhe determinar ao órgão 
competente da Secretaria de Obras e Serviços 
Públicos quanto ao calçamento da comunidade da 
barrinha, atendendo ao pedido dos moradores daquele 
local.

Indicação 048/2013
O Vereador signatário requer, na forma regimental e após aprovação plenária, o 
envio de correspondência ao Excelentíssimo Senhor Prefeito de Ubá, Edvaldo 
Baião Albino, solicitando-lhe determinar ao órgão competente da Secretaria de 
Obras e Serviços Públicos quanto ao calçamento das ruas do bairro Santa Rosa, 
reiterando a Indicação 129/2013.

Indicação 237/2013
O Vereador signatário requer, na forma regimental e após aprovação plenária, o 
envio de correspondência ao Excelentíssimo Senhor Prefeito de Ubá, Edvaldo 
Baião Albino, solicitando-lhe determinar ao setor competente da prefeitura a 
realização do asfaltamento da rua Jesus Monteiro, bairro Boa Vista.

Caros eleitores, é sempre um prazer falar com vocês!
Quero agradecer pelo reconhecimento do meu trabalho 
junto à comunidade ubaense. Desta forma, venho 
apresentar mais alguns dos meus requerimentos junto à 
Prefeitura. Estou pedindo a limpeza dos córregos que 
dividem os bairros Eldorado e São Domingos, e outro, no 
bairro São Sebastião, pois a prevenção ainda é o melhor 
remédio. Fiz também um projeto de lei que obriga a 
empresa de ônibus de Ubá, responsável pelo transporte 
coletivo municipal, a retornar com os cobradores, pois não 
é possível que o motorista acumule duas funções. Essa 
acumulação, além de tirar a atenção do motorista num 
trânsito tão complicado como o nosso, causa enormes 

atrasos. Resta agora o prefeito sancionar essa importante lei. 
Fiz ainda outros inúmeros pedidos que estou levando ao setor competente da 
administração, como a legalização dos transportes municipais desta importante classe 
de trabalhadores que são os transportadores urbanos de carga Estes merecem ser 
respeitados por prestarem serviços de qualidade em nossa cidade. Eles estão pedindo 
apenas a legalização pelo órgão competente, não querem trabalhar na informalidade. 
Eles necessitam, ainda, de um local digno para que possam estacionar seus veículos de 
carga, tanto as caminhonetes quanto as carroças. Essa questão, inclusive, já foi objeto 
de um requerimento de minha autoria. 
Outro assunto que já foi tema em nosso Plenário, que são os animais soltos nas ruas, o 
Prefeito falou em castrar e também colocar Chips nesses animais. Até o momento, 
estamos vendo nas ruas inúmeros animais soltos pela cidade. Mas, infelizmente, as 
autoridades competentes não fazem nada para sequer amenizar a situação. O mais 
estranho é que a Prefeitura paga canis particulares para recolher os animais. Onde 
estão essas pessoas que deveriam fazer esse trabalho? Receber sem trabalhar é uma 
vergonha!

O Dia do Trabalho é comemorado em 1º de maio. No 
Brasil e em vários países do mundo é um feriado 
nacional, dedicado a festas, manifestações, passeatas, 
exposições e eventos reivindicatórios. 
A História do Dia do Trabalho remonta o ano de 1886 na 
industrializada cidade de Chicago (Estados Unidos). No 
dia 1º de maio deste ano, milhares de trabalhadores 
foram às ruas reivindicar melhores condições de 
trabalho, entre elas, a redução da jornada de trabalho de 
treze para oito horas diárias. Neste mesmo dia ocorreu 
nos Estados Unidos uma grande greve geral dos 
trabalhadores.
Dois dias após os acontecimentos, um conflito 
envolvendo policiais e trabalhadores provocou a morte 

de alguns manifestantes. Este fato gerou revolta nos trabalhadores, provocando 
outros enfrentamentos com policiais. No dia 4 de maio, num conflito de rua, 
manifestantes atiraram uma bomba nos policiais, provocando a morte de sete deles. 
Foi o estopim para que os policiais começassem a atirar no grupo de manifestantes. 
O resultado foi a morte de doze protestantes e dezenas de pessoas feridas.
Foram dias marcantes na história da luta dos trabalhadores por melhores condições 
de trabalho. Para homenagear aqueles que morreram nos conflitos, a Segunda 
Internacional Socialista, ocorrida na capital francesa em 20 de junho de 1889, criou 
o Dia Mundial do Trabalho, que seria comemorado em 1º de maio de cada ano.
Aqui no Brasil existem relatos de que a data é comemorada desde o ano de 1895. 
Porém, foi somente em setembro de 1925 que esta data tornou-se oficial, após a 
criação de um decreto do então presidente Artur Bernardes.
Este Vereador deixa registrado seus efusivos cumprimentos a todos os 
trabalhadores ubaense, pela passagem do Dia do Trabalhador.

Neste mês de maio, gostaria de parabenizar 
todas as mamães de Ubá:

Mãe gera com o corpo
Nutre e cuida com o coração

Mãe é amiga em hora boa
Protetora permanente

Preocupação constante

Mãe sabe pintar sorrisos
Enxugar as lágrimas

Mãe é colo de infinita capacidade
Peito de inabalável paciência

Sorriso de lágrima de empatia e carinho

Mãe é expressão criativa da natureza
E na essência transporta o que há de mais divino

Mãe é vida, é sustento do mundo
Pois no ventre carrega a magia da criação

Mãe é amor incondicional
Que vive eterno e profundo no seu enorme coração

Parabéns, Mamães, por seu dia especial que deve ser comemorado 
todos os dias do ano!

O Presidente da Câmara, vereador Samuel Gazolla, e os 
vereadores Carlos Rufato e Vinícius Samôr 
participaram nos dias 20 e 21 de março, em Belo 
Horizonte, do 87º Seminário Brasileiro de Prefeitos, 
Vereadores, Procuradores, Controladores Internos, 
Secretários e Assessores Municipais (Edição: Minas 
Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo), realizado pelo 
Instituto Tiradentes.
Ao final do evento, os parlamentares Carlos Rufato e 
Vinícius Samôr foram condecorados com a “Medalha 
Alferes Tiradentes”, que é conferida mediante 
criteriosa seleção de políticos com aprovação em 
pesquisa de opinião pública, e que possuam ilibada 

idoneidade moral e relevantes serviços prestados em prol da comunidade.
A mencionada pesquisa foi realizada nos estados de Minas Gerais, Espírito Santo 
e Rio de Janeiro, por amostragem, via consultas telefônicas aos munícipes, do dia 
26 de janeiro ao dia 06 de fevereiro, e apurou que os seguintes vereadores Carlos 
Rufato, Rosângela Alfenas e Vinícius Samôr foram os melhores avaliados em 
Ubá.
O Seminário contou com a presença de importantes palestrantes, como: o 
Deputado Federal, Economista Reginaldo Lopes; o Advogado Municipalista, Dr. 
Randolpho Martino Junior; do Mestre em Direito, Pesquisador e Procurador da 
Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Dr. Florivaldo Dutra de Araújo; o 
Especialista em Direito Sanitário e Promotor de Justiça do Ministério Público de 
Minas Gerais Professor Doutor Luciano Moreira; o Mestre em Administração 
Pública, Dr. Rogério Assis; e, o Deputado Federal, Advogado e Administrador, 
Rodrigo de Castro.

No Brasil, o Dia das mães é comemorado sempre no 
segundo domingo de maio (de acordo com decreto 
assinado em 1932 pelo então Presidente Getúlio Vargas. 
É uma data especial, ocasião em que as mães recebem 
presentes e lembranças de seus filhos. Já se tornou uma 
tradição esta data comemorativa. Vamos entender um 
pouco mais sobre a história do Dia das Mães.
História do Dia das Mães
Encontramos na Grécia Antiga os primeiros indícios de 
comemoração desta data. Os gregos prestavam 
homenagens a deusa Reia, mãe comum de todos os 
seres. Neste dia, os gregos faziam ofertas, oferecendo 

presentes, além de prestarem  homenagens à deusa. Os romanos, que também 
eram politeístas e seguiam uma religião muita parecida com a grega, faziam este 
tipo de celebração. Em Roma durava cerca de 3 dias ( entre 15 a 18 de março). 
Também eram realizadas festas em homenagem a Cibele,  mãe dos deuses. Porém, 
a comemoração tomou um caráter cristão somente nos primórdios do 
cristianismo. Era uma celebração realizada  em homenagem a Virgem Maria, a 
mãe de Jesus.
Mas uma comemoração mais semelhante a dos dias atuais podemos encontrar na 
Inglaterra do século XVII. Era o “Domingo das Mães”.  Durante as missas, os 
filhos entregavam presentes para suas mães. Aqueles filhos que trabalhavam 
longe de casa, ganhavam o dia para poderem visitar suas mães. Portanto, era um 
dia destinado a visitar as mães e dar presentes, muito parecido com que fazemos 
atualmente.
Esta Vereadora deixa registrado seus cumprimentos a todas as mães ubaense pela 
passagem do Dia das Mães.

Indicação 053/15
solicita ao prefeito de Ubá, Vadinho Baião, a 
possibilidade de inserir na programação de obras da 
prefeitura o calçamento das ruas da Vila Moreto, 
localizada na rodovia Ubá-Visconde do Rio Branco, a 
pedido dos moradores.

Indicação 101/15
indica ao prefeito de Ubá, Vadinho Baião, a necessidade 
do calçamento da rua Mario Rodrigues do Nascimento, 
comunidade de Ligação, a pedido dos moradores.

Indicação 054/15
solicita ao prefeito de Ubá, Vadinho Baião, a possibilidade de inserir na 
programação de obras da prefeitura o asfaltamento da rua Antonio Sperandio, 
bairro Mangueira Rural, a pedido dos moradores.

Indicação 055/15
solicita ao prefeito de Ubá, Vadinho Baião, a possibilidade de inserir na 
programação de obras da prefeitura a limpeza e o calçamento da rua sem saída, 
que está situada em frente ao bar Rei do Pato, bairro Olaria, a pedido dos 
moradores.

Indicação 049/15
solicita ao prefeito de Ubá, Vadinho Baião, que determine ao setor competente a 
extensão da rede elétrica com luminárias na Vila Clementino, comunidade Santo 
Anastácio, a pedido dos moradores.

A Câmara Municipal de Ubá, através de seus vereadores, tem sido palco de uma série de debates e discussões de projetos para a cidade, com foco nas idéias e 
no respeito à opinião diversa e partidária. Tivemos a presença de vários convidados para debatermos sobre Transporte Público e Mobilidade Urbana, situação 
do Pólo Moveleiro da cidade e do comércio local, além de constantes proposições nas diversas áreas de ações do poder público, na busca da melhoria da 
qualidade de vida da população. Cabe destacar a recente aprovação, por unanimidade dos vereadores, de um Projeto de Lei que irá garantir, de forma inédita na 
cidade, mais recursos para a área ambiental, com a formação de um Fundo Municipal de Meio Ambiente, vinculado ao valor do faturamento da próxima 
concessionária de água e esgoto, sob gestão participativa do Conselho Municipal do Meio Ambiente. Além disso, aprovarmos o Plano Municipal de Gestão de 
Água e Esgoto, que irá garantir grandes investimentos no tratamento da água e do esgoto na cidade e proporcionar mais qualidade de vida para todos. 
Importante também foi aprovarmos, por unanimidade, o projeto de lei que cria o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa e de um Fundo Municipal 
para este fim e a criação de uma Comissão Permanente dos Direitos da Pessoa idosa na Câmara Municipal, que irão garantir um olhar direcionado às políticas 
públicas para essa faixa etária da população, pois sabemos o quão é necessário mais investimentos no segmento populacional que mais cresce no país. Além 
das ações dos vereadores, a Câmara Municipal de Ubá, com apoio de todos os vereadores e servidores, criou a Escola do Legislativo e, através de uma série de 
cursos, palestras, workshops, etc, voltados para os mais variados públicos, tem levado um grande número de pessoas para a Câmara Municipal, transformando 
a casa legislativa no centro do debate e fórum de discussão de novas idéias e políticas públicas. Novos projetos ainda estão por vir e, com o apoio de todos os 
vereadores, temos o objetivo de estarmos cada vez mais próximo do cidadão, de forma mais participativa, transparente, cidadã e interativa e assim transformar 
a vida do cidadão para melhor! Abraços a todos e até a próxima, com mais novidades e ações da casa do povo!
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*Os textos desta seção são de autoria dos Vereadores, sendo de inteira responsabilidade de seus signatários, não refletindo a opinião deste veículo
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