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Os Vereadores aprovaram na 
reunião do dia 11/05, a 
aquisição de imóvel situado 
no bairro tanquinho onde está 
localizada a sede do Desafio 
Jovem de Ubá (DEJUB). 
Também será adquirido o 
imóvel onde está localizada a 
quadra poliesportiva do bairro 
São domingos, além da revita-
lização da via de pedestres 
Frei Pedro (centro), rea-
bertura da rua Capitão 
Teixeira Pinto (centro), prolo-
ngamento da rua Cândido 
Martins de Oliveira (Sta. 

Bernadete), entre outras 
obras.
Estas obras só serão pos-
síveis graças aos  vere-
adores, que aprovaram o 
projeto de Lei  026/15, 
“autorizando o poder Exe-
cutivo a alienar os imóveis 
dominicais que especifica e 
dá outras providências”. A 
alienação destes imóveis 
s e r v i r á  p a r a  d a r  u m a  
destinação a imóveis que não 
possuem dest inação e  
possibilitar o investimento no 
município.
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A administração pública tem a 
responsabilidade de contribuir 
no enfrentamento das ques-
tões ambientais, buscando 
estratégias inovadoras que 
repensem os atuais padrões 
de produção e consumo, os 
objetivos econômicos, inse-
rindo componentes sociais e 
ambientais. Diante dessa 
necessidade, as instituições 
públicas têm sido motivadas a 
implementar iniciativas es-
pecíficas e desenvolver pro-
gramas e pro jetos que 
promovam a discussão sobre 
desenvolvimento e a adoção 

de uma política de Respon-
sabilidade Socioambiental do 
setor público. 
É neste sentido que o Vereador 
Samuel Gazolla Lima (PT) 
apresentou o Requerimento 
(103/15) solicitando que a 
Secretar ia Municipal do 
Ambiente e Mobilidade Urbana 
rea l ize  sua adesão ao 
Programa de Agenda Am-
biental na Administração 
Pública – A3P, cujo objetivo é 
promover a internalização dos 
princípios de sustentabilidade 
socioambiental nos órgãos e 
entidades públicas.
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Utilize o posto de coleta da
Câmara Municipal de Ubá

Asilo São Vicente de Paulo
(Rua Pe. Gailhac, 112 - Centro - Ubá/MG)

“Um pequeno gesto pode 
colaborar com uma linda história”

Neste mês de maio 
o Asilo São Vicente de Paulo
estará arrecadando doações.
Faça parte desta campanha!
- Suco (garrafa)
- Adoçante
- Óleo
- Biscoito Água e Sal
e maisena

- Feijão
- Leite em pó
- Açúcar
- Arroz
- Fralda Geriátrica (M e G)

Maio Solidário

Câmara Municipal de Ubá
(Rua Santa Cruz, 301 - Centro)

Rua Santa Cruz, 301, Centro, Ubá/MG  |  CEP: 36.500-000
(32) 3539-5000  |  www.camarauba.mg.gov.br
facebook.com/camaramunicipaldeuba
facebook.com/escolalegislativadacamaramunicipaldeuba

agenda do mês de MAIO

Venha conhecer e Participar das atividades da escola do legislativo 

SISTEMAS DE CERTIFICAÇÃO AGROECOLÓGICOS
jeferson paes - ima07

Car / novo código florestal / manejo de microbacias
agroplus - ufv09

plantas medicinais
Jardel Peron - Escola do Legislativo - câmara municipal de ubá15

conservação de solo e água por meio da construção de barraginhas
hUgo flores fernandes - emater

21

terra planeta vivo: uma pequena introdução à ciência do ambiente
Prof. samuel gazolla - vereador - presidente da câmara municipal de ubá22

técnicas agrícolas
 agroplan - ufv

28 produção orgânica
agroplan - ufv29

gerenciamento de resíduos
rhuana médice - ufop30 formação política

gustavo paccelli - ufjf30

19:00

14:00

14:00

18:00

19:00

19:00

8:00

14:00

19:00

Atividades gratuitas com emissão de certificado. Informações: (32)3539-5016  
escoladolegislativo@camarauba.mg.gov.br

Câmara atrai cada vez mais jovens

Legislativo ubaense aproxima cada vez mais a população 
da atividade parlamentar

Parlamentares querem município 
mais sustentável

Câmara oferece acesso gratuito à internet

O que são proposições?

Câmara garante obras 
e aquisição de imóveis



Criada em 26 de se-
tembro de 2003, a Lei 
3.280 que “dispõe sobre 
incentivo fiscal para o 
desenvolvimento do es-
porte amador no âmbito 
do Município, e dá outras 
providências”, poderia 
solucionar o problema 
dos clubes de futebol e 
outros esportes. Entre-
tanto, o Vereador Vinícius 

Vereador questiona corte de repasse 
de ICMS esportivo para Ubá

Samôr (PTdoB) questiona 
a prefeitura sobre o mo-
tivo de o município não ter 
conseguido o benefício.
“Precisamente no dia 13 
de abril, a Secretaria Es-
tadual de Esportes pu-
blicou os municípios ha-
bilitados a participarem do 
ICMS esportivo e o muni-
cípio de Ubá parece não 
ter feito sua parte, não 

atingindo as metas esta-
belecidas para a partici-
pação”, explica o parla-
mentar, cobrando expli-
cações.
As informações foram 
solicitadas através do 
Requerimento 109/15, 
apresentado pelo Verea-
dor Vinícius Samôr e 
aprovado por unani-
midade.
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Jornal O Legislativo

Expediente

Legislativo participa de Flitec 
integrando comunidade 
e escritores ubaenses

Secretár ia Muni-cipal  de 
Educação, Maria do Carmo 
Mello e o Secretário Municipal 
de Cultura, Paulo Lanna. A 
Câmara participou da expo-
sição com um 
estande da Es-
cola do Legis-
lativo onde fo-
ram expostas 
cerca de 150 
obras de autores 
ubaenses.
"Feiras e es-
tandes  como 
estes são muito 
importantes para aproximar o 
autor e o leitor", disse Paulo J. 
S. Milagres, escritor ubaense 
presente com suas obras e 
pessoalmente no estande. Ele 
conversou com visitantes sobre 
literatura e de onde vem as suas 
inspirações para escrever.
Quem também esteve no 
espaço do Legislativo na Flitec 

falando um pouco sobre “trovas 
e outros escritos” foi o também 
escritor ubaense, Olympio 
Coutinho. Outra escritora que 
também esteve presente foi 

Célia Soares.
O estudante 
Mateus M. Ba-
talha de Souza 
se entusiasmou 
ao encontrar no 
estande da Es-
cola do Legis-
lativo um livro 
que falava do 
campo e do 

time do Aymorés. Acom-
panhado de dois colegas (Jorge 
C. Moreira Jr. e Davi Vieira 
Antunes), os três alunos da E. 
E. Cel. Camilo Soares, Mateus 
nos contou que seu avô, Hélio 
Batalha, foi goleiro do Aymorés 
e que "este estande está muito 
legal, o melhor de todos", disse.
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A Lei  n° 10.098, de 
Dezembro de 2000, mais 
conhecida como Lei da 
Acessibi l idade, busca 
estabelecer em seu artigo 
1°, as normas gerais e os 
critérios básicos para 
promover a acessibilidade 
de todas as pessoas 

portadoras de deficiência 
o u  q u e  a p r e s e n t a m  
mob i l i dade  reduz ida ,  
indiferente de qual seja esta 
d e f i c i ê n c i a  ( v i s u a l ,  
locomotora, auditiva e etc.), 
através da eliminação dos 
obstáculos e barreiras 
e x i s t e n t e s  n a s  v i a s  

públicas, na reforma e 
construção de edificações, 
no mobiliário urbano e 
a inda  nos  me ios  de  
comunicação e transporte.
Para que a Lei seja 
atendida, o Vereador 
R a f a e l  F a ê d a  ( P P )  
apresentou a Indicação 

parlamentar quer cumprimento 
de Lei da Acessibilidade

O plenário da Câmara Municipal 
de Ubá foi o palco de diversas 
atrações da III FLITEC - Feira 
Literária e Cultural de Ubá. As 
atividades começaram no dia 
23/04 com uma apresentações 
musicais  e poemas de Vinícius 
de Moraes, além do lançamento 
dos livros “Anos Dourados na 
Ter ra  da  Manga Ubá –  
Memórias da Minha Janela”, de 
Cornélio Zampier Teixeira, 
“Estrelas Decadentes”, de José 
Geraldo de Souza Araújo, e “Um 
Punhado de Trovas e outros 
Escritos”, de Olympio da Cruz 
Simões Coutinho. 
A Exposição de estandes da 
Flitec aconteceu entre os dias 
24 e 25 de maio. Na solenidade 
de abertura da exposição 
estiveram presentes autori-
dades locais, entre elas o 
Prefeito, Vadinho Baião, o 
P r e s i d e n t e  d a  C â m a r a ,  
Vereador Samuel Gazolla, a 

Luz, Câmara, ação! 

Feiras e estandes como estes 
são muito importantes 

para aproximar o autor do leitor

Paulo J. S. Milagres
Escritor

Momentos da Feira na Praça São Januário e plenário da Câmara

Câmara Municipal (08 às 18 
horas).
O acesso gratuito à WEB, via 
Internet Popular, se propõe a 
ser uma ferramenta digital que 
facilite a realização de tarefas 
escolares de alunos da rede pú-
blica e de todos que necessitam 
de informações ágeis e atua-
lizadas, bem como associação 
de moradores e entidades mu-
nicipais. O Projeto de Reso-
lução 003/09 foi apresentado 
pelos então Vereadores Antero 
Gomes de Aguiar e Dalmo José 
Coelho, além do Vereador 
Vinícius Samôr.

Buscando aproximar o poder 
legislativo da população e 
democratizar o acesso à 
internet, o Legislativo oferece 
um espaço para que todos 
possam buscar informações e 
fazer pesquisas. A criação da 
internet popular na Câmara, 
além de dar ao cidadão a 
oportunidade de uso da tecno-
logia, permite a inclusão digital. 
A Câmara disponibiliza compu-
tadores com acesso à internet 
gratuita e cada usuário tem 
direito de usar os compu-
tadores por 30 minutos, durante 
o horário de funcionamento da 

Câmara oferece acesso gratuito 
à internet

Internet Popular

Serviço está disponível a todos durante 
o horário de funcionamento da Câmara

Esportes

Vereador Vinícius Samôr, autor da proposição

Acessibilidade

100/15, na qual solicita ao 
setor  competente  da 
p r e f e i t u r a  q u e  s e j a  
instalado um corrimão na 
rampa do primeiro andar da 
capela municipal.
De acordo com o legislador, 
“há a queixa de muitos 
frequentadores da capela 

municipal, que ao se 
despedir de seus entes 
queridos, têm grande 
dificuldade de acesso, 
devido à ausência de um 
corrimão”. A proposição foi 
aprovada por unanimidade 
dos Vereadores.

Proposição é toda matéria 
sujeita à deliberação da 
Câmara Municipal. Elas 
devem ser redigidas em 
termos claros, objetivos, 
concisos e assinada pelo 
seu autor ou autores. 
Existem vários tipos de 

proposições, como, por 
exemplo ,  Ind icações,  
R e p r e s e n t a ç õ e s ,  
Requerimentos e Moções.
A Indicação é a proposição 
em que o Vereador sugere 
aos poderes competentes 
medidas de interesse 

público. O Requerimento é 
di r ig ido por qualquer 
Vereador ou Comissão ao 
Presidente ou à Mesa, 
s o b r e  m a t é r i a  d a  
competência da Câmara 
Municipal, podendo ser 
verbais ou escritos. Já a 

O que são proposições?
Representação é onde o 
V e r e a d o r  s u g e r e  a  
formulação à autoridade 
competente de denúncia 
em defesa de direito ou 
contra ilegalidade ou abuso 
de poder, ou medida de 
interesse público. Por sua 

vez, Moção é o documento 
pelo qual o Vereador 
expressa seu regozijo
congratulação, louvor ou 
pesar, quando submetida a 
apreciação dos demais 
parlamentares.

Legislando

Os Vereadores aprovaram 
na reunião do dia 11/05, a 
aqu is ição de imóve l  
situado no bairro tan-
quinho onde está loca-
lizada a sede do Desafio 
Jovem de Ubá (DEJUB). 
Também será adquirido o 
i m ó v e l  
onde está 
localizada 
a quadra 
poliesporti
- v a  d o  
bairro São 
d o m i n -
gos, além 
da revita-

lização da via de pedestres 
Frei Pedro (centro), re-
abertura da rua Capitão 
Teixeira Pinto (centro), 
prolongamento da rua 
Când ido  Mar t i ns  de  
Oliveira (Sta. Bernadete), 
entre outras obras.

Estas obras 
s ó  s e r ã o  
p o s s í v e i s  
graças aos  
vereadores, 
q u e  a p r o -
varam o pro-
jeto de Lei 
0 2 6 / 1 5 ,  
“autorizando 

o poder Executivo a ali-
enar os imóveis dominicais 
que especifica e dá outras 
providências”. A alienação 
destes imóveis servirá 
para dar uma destinação a 
imóveis que não possuem 
destinação e possibilitar o 
investimento no município.
“A entrada deste dinheiro 
nos cofres da prefeitura irá 
proporcionar a realização 
de obras que são aguar-
dadas pela população há 
anos”, disse o Vereador 
Vinícius Samôr (PTdoB), 
que apresentou emenda 

Câmara garante obras e aquisição de imóveis
Obras

ao projeto solicitando que 
a aquisição do imóvel para 
o DEJUB seja prioridade. 
“Quem está autorizando 
estas obras são os verea-
dores, por isso, estão 
todos de parabéns pela 
aprovação deste instru-
mento, que irá beneficiar 
muito a população”, jus-
tificou o Presidente da 
Câmara, Vereador Samuel 
Gazolla Lima (PT).
Para que seja possível a 
realização destas obras, o 
projeto aprovado prevê a 
venda (alienação) de al-

guns imóveis do município 
através de leilão. “É 
preciso acompanhar este 
leilão. Solicito que toda a 
população esteja presente 
para verificar se não será 
um jogo de cartas mar-
cadas. O dinheiro arre-
cadado será de grande 
importância para a cidade, 
mas não podemos deixar 
de fiscalizar”, disse o 
Vereador Oswaldo Peixoto 
Guimarães (PV).
O projeto foi aprovado por 
unanimidade e segue para 
a sanção do Executivo. 

População irá receber vários benefícios após trabalho Legislativo

As obras só serão possíveis 
graças ao trabalho 

dos Vereadores
Samuel Gazolla Lima

Vereador



O que aprendemos aqui 
podemos levar para a vida

João Pedro Vitral Soares
Estudante
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VEREADOR CARLOS DA SILVA 
RUFATO
Indicação 104/15
Solicitação: ao Prefeito, a limpeza geral no 
terreno da Escola Deputado Carlos Peixoto 
F i lho  –  Po l iva len te ,  no  an t igo  
funcionamento do CONSEP Leste, em 
razão do grande matagal que está atraindo 
animais e a proliferação do mosquito da 
dengue devido ao entulho que acumula 
água.
Indicação 080/15
Solicitação: ao Prefeito, o asfaltamento 
restante da Av. Cícero Silveira, Bairro 
Cibraci, bem como a construção de dois 
redutores de velocidade na parte alta, a 
pedido dos moradores.
Indicação 084/15
Solicitação: ao Prefeito, que interceda 
junto à ENERGISA quanto à instalação de 
mais postes de iluminação pública, bem 
como a poda de árvores, na Praça 
Francisco Parma, Bairro Coparma, a 
pedido dos moradores.
Requerimento 083/15
Solicitação: à Mesa Diretora, a elaboração 
de uma portaria disciplinando a parte 
inicial do art. 34 do Regimento Interno 
desta Casa Legislativa, que diz “qualquer 
cidadão pode assistir as reuniões públicas, 
desde que se apresente decentemente 
vestido...”. Solicitando que a referida 
portaria vede a entrada em Plenário de 
pessoas vestidas com bermudas, shorts, 
camisetas, roupas transparentes, bonés ou 
chapéus.
Indicação 083/15
Solicitação: ao Prefeito, propondo-lhe uma 
parceria entre os moradores da Rua Josino 
Candian, Bairro Ponte Preta, e a Prefeitura 
Municipal para a instalação de manilhas 
para a captação de águas pluviais.
Indicação 090/15
Solicitação: ao Prefeito, a troca das 
lâmpadas instaladas nas torres de 
telecomunicações nos Bairros São 
Domingos e Bom Pastor, em razão dos 
riscos de acidentes aéreos devido à 
ausência de iluminação.
Requerimento 086/15
Solicitação: ao Prefeito, o asfaltamento da 
Rua Erotides Neiva Campomizzi, Bairro 
Industrial, a pedido dos moradores. O 
presente pedido reitera, parcialmente, o 
Requerimento nº 127/14 de mesma autoria.
Indicação 110/15
Solicitação: ao Prefeito, a necessidade de 
mais médicos e de um tradutor para o 
profissional que realiza atendimento no 
Distrito de Diamante de Ubá, a pedido dos 
moradores.
Requerimento 096/15
Solicitação: ao Prefeito, que remeta a esta 
Casa as cópias do edital, dos contratos e 
dos termos aditivos, firmados entre a 
Prefe i tu ra  Munic ipa l  e  c l ín icas  
fisioterapeutas, reiterando parcialmente o 
Requerimento nº 053/15 de mesma autoria.
Requerimento 100/15
Solicitação: ao Prefeito, o urgente 
asfaltamento das Ruas Gumercindo de 
Freitas, Roseni Maria Gonçalves de 
Morais, Adelina dos Santos Ribeiro e João 
Gonçalves Soares, no Bairro Santa 
Bernadete, logo após o Hospital do Câncer, 
a pedido dos moradores. O presente pedido 
compila as Indicações nº 011/13, nº 172/13 
e Requerimento nº 001/14 do mesmo Edil.
Indicação 099/15
Solicitação: ao Prefeito, que realize o 
calçamento e a instalação de rede de 
captação de esgoto nas ruas do Bairro São 
Mateus, que ainda não possuem essas 
benfeitorias, a pedido dos moradores. 
Solicita-se, ainda, o agendamento de uma 
reunião com o Prefeito ou representante 
para o esclarecimento de dúvidas e o 
recebimento de sugestões dos moradores 
daquela localidade.
Requerimento 089/15
Solicitação: ao Prefeito, a necessidade da 
realização da pintura de uma faixa de 
pedestres na Rua Vicente Leite, em frente 
ao Hospital São Vicente de Paulo e a 
Paróquia do Divino Espírito Santo. O 
presente pedido reitera, parcialmente, a 
Indicação nº 222/14 de autoria do Edil 
Rafael Faêda de Freitas.
Requerimento 093/15
Solicitação: ao Prefeito, a limpeza geral e o 
asfaltamento de todas as ruas do Bairro 
Paulino Fernandes, a pedido dos 
moradores. O presente pedido reitera, 
parcialmente, o Requerimento nº 079/14 
de mesma autoria.
Moção de Congratulações e Aplausos 
021/15
Endereçada: a todos que participaram para 
a realização da Festa da Paróquia de Santa 
Bernadete.
Requerimento 101/15
Solicitação: ao Prefeito, o asfaltamento das 
Ruas Brás Schettino, Rosa Panza e José 
Américo, no Bairro Matheus Schettino, a 
pedido dos moradores. O presente pedido 
reitera a Indicação nº 223/13 de mesma 
autoria.
Requerimento 102/15
Solicitação: ao Prefeito, ao Sr. Edmar 
Pereira Lopes, Diretor Superintendência 
Regional de Ensino, e ao 21º Batalhão de 
PMMG, na pessoa do Sr. Ten. Cel. PM 
Lúcio Mauro Campos Silva, solicitando-

l h e s  e s t u d o s  q u e  v i a b i l i z e m  a  
i m p l e m e n t a ç ã o  d o  “ P r o j e t o  
Transitolândia”, utilizando o terreno 
localizado na Escola Deputado Carlos 
Peixoto Filho – Polivalente, antigo 
CONSEP Leste. O presente pedido reitera, 
parcialmente, a Indicação nº 108/14 de 
mesma autoria.
VEREADOR CÉLIO BOTARO
Indicação 101/15
Solicitação: a necessidade de calçamento 
da Rua Mário Rodrigues do Nascimento, 
Comunidade da Ligação, a pedido dos 
moradores.
Indicação 116/15
Solicitação: ao Prefeito, o patrolamento e o 
cascalhamento da Vila Clementino, Zona 
Rural de Ubá, a pedido dos moradores.
Indicação 117/15
Solicitação: o patrolamento e o 
cascalhamento da Vila Ribeiro, Zona Rural 
de Ubá, a pedido dos moradores.
Indicação 079/15
Solicitação: ao Prefeito, a realização da 
abertura de uma avenida em nossa cidade, 
tendo como ponto inicial nas proximidades 
da Igreja do Divino Espírito Santo, 
seguindo linha férrea (paralela a Rua 
Major Titio César), seguindo pelo Bairro 
Corte Grande, Volta da Ferradura até a 
estação de Peixoto Filho, via esta que irá 
beneficiar inúmeros munícipes, a pedido 
dos moradores.
Indicação 102/15
Solicitação: ao Prefeito, a necessidade da 
poda de duas árvores na Rua Mário 
Rodrigues do Nascimento, em frente ao nº 
150, na Comunidade da Ligação, a pedido 
dos moradores.
VEREADOR DARCI PIRES DA SILVA 
– PASTOR DARCI
Indicação 103/15
Solicitação: ao Prefeito, a poda das árvores 
da praça localizada na Rua Lambari, 
Bairro Ponte Preta, a pedido dos 
moradores.
Moção de Pesar 018/15
Motivo: pelo falecimento da Sra. Adriana 
Antonieto, ocorrido recentemente.
Indicação 081/15
Solicitação: ao Prefeito, o conserto da rede 
de captação de esgoto na Rua José 
Gualberto de Melo, Bairro Industrial, a 
pedido dos moradores.
Moção de pesar 026/15
Motivo: pelo falecimento do pastor Paulo 
César Morávia, da Igreja Assembleia de 
Deus, ocorrido na última sexta-feira, dia 
primeiro.
Moção de Congratulações e Aplausos 
016/15
Endereçada: ao Sr. Helder José Martins 
Silveira pelas palestras promovidas em 
parceria com a Escola do Legislativo na 
Câmara Municipal de Ubá.
Moção de Congratulações e Aplausos 
019/15
Endereçada: ao Sr. Ronaldo de Oliveira, 
“Ronaldão”, pelos excelentes trabalhos 
realizados junto à Secretaria de Obras de 
Ubá.
Indicação 108/15
Solicitação: ao Prefeito, com cópia ao 
Secretário de Ambiente, Sr. Fillipe 
Tamiozzo ,  so l i c i t ando - lhes  que  
determinem a reativação da faixa de 
pedestres em frente à Igreja Evangélica 
Assembleia de Deus, situada na Praça 
Getúlio Vargas, Bairro São Sebastião.
Moção de Congratulações e Aplausos 
023/15
Endereçada: ao Pastor Marcos Eli Felix, 
pela passagem de seu aniversário.
VEREADOR JORGE CUSTODIO 
GERVASIO
Indicação 094/15
Solicitação: ao Prefeito, a construção de 
um redutor de velocidade na Av. Argélia, 
Bairro Fazendinha, em frente ao “Bordado 
do Ducim”, a pedido dos moradores.
Requerimento 107/15
Solicitação: ao Prefeito, informações 
sobre a reforma na Lei Complementar 
Municipal nº 014/1992, que dispo~e sobre 
o Estatuto do Servidor Público do 
Município de Ubá.
Requerimento 090/15
Solicitação: ao 4º Batalhão de Bombeiros 
Militar em Ubá, Cláudio Moisés Lacerda 
Reis, querendo sua presença nesta Casa em 
uma reunião ordinária a ser agendada junto 
à Direção do Poder Legislativo, nos 
próximos 15 dias, para que sejam 
discut idos  os  procedimentos  de  
atendimento do SAMU e suas condutas 
nesta cidade, em especial, referente a uma 
fato no dia 10 de abril nesta cidade.
V E R E A D O R  J O S É  A L V E S  
GERMANO
Requerimento 097/15
Solicitação: ao Prefeito, a troca da rede de 
esgoto existente na Rua Passos, Bairro 
Santana, atendendo ao pedido dos 
moradores que alegam o entupimento 
constante da canalização, causando 
insuportável odor. O presente pedido 
reitera a indicação nº 375/13 de mesma 
autoria.
Indicação 111/15
Solicitação: ao Prefeito, bem como ao Ten. 
Cel. Lúcio Mauro Campos Silva, 
solicitando-lhes estudos que viabilizem a 
instalação de um posto policial na Avenida 

Francisco Teixeira do Nascimento, 
próximo ao patronato, Bairro Vila Casal, a 
pedido dos moradores.
Requerimento 105/15
Solicitação: ao Prefeito, a possibilidade de 
inserir na programação de obras da 
Prefeitura, o asfaltamento da Rua José 
Doriguetto e as demais ruas da parte alta do 
Bairro Schiavon, a pedido dos moradores. 
O presente pedido reitera, parcialmente, o 
Requerimento nº 292/13 de autoria do Edil 
José Roberto Filgueiras.
Indicação 087/15
Solicitação: ao Prefeito, estudos que 
viabilizem a construção de uma escola e 
uma creche nas adjacências dos Bairros 
Ponte Preta e Olaria, a pedido dos 
moradores.
Indicação 088/15
Solicitação: ao Prefeito, a possibilidade de 
inserir na programação de obras da 
Prefeitura a construção de uma quadra 
poliesportiva e uma academia ao ar livre na 
parte alta do Bairro Santa Edwiges, a 
pedido dos moradores.
Indicação 089/15
Solicitação: ao Prefeito, a limpeza geral de 
todas as ruas do Bairro Fazendinha, a 
pedido dos moradores.
Requerimento 098/15
Solicitação: ao Prefeito, a realização de 
asfaltamento da Rua Joselindo de Oliveira, 
rua principal, do Povoado Boa Vista, bem 
como proceder na instalação de manilhas 
para o escoamento apropriado do esgoto, 
pois o mesmo está escorrendo à céu aberto, 
a pedido dos moradores. O presente pedido 
reitera a indicação nº 400/13 de mesma 
autoria.
Requerimento 099/15
Solicitação: ao Prefeito, a urgente limpeza 
externa da escola próxima à Colônia Padre 
Damião, Comunidade Boa Vista, bem 
como a poda de árvores e disponibilização 
de latões de lixo para a instituição escolar. 
O presente pedido reitera a indicação nº 
374/13 de mesma autoria.
VEREADOR OSWALDO PEIXOTO 
GUIMARÃES
Indicação 097/15
Solicitação: ao Prefeito, a realização de 
limpeza e capina geral na Comunidade 
João Teixeira (Tanquinho), a pedido dos 
moradores.
Moção de Pesar 024/15
Motivo: pelo falecimento do Sr. José 
Reina ldo  F i lho ,  ca r inhosamente  
conhecido como “Birriga”, ocorrido na 
semana passada.
Requerimento 088/15
Solicitação: ao Prefeito, a necessidade da 
construção de dois redutores de velocidade 
na Rua Antenor Machado, Centro, sendo o 
primeiro em frente à Secretaria de Saúde e 
outro próximo ao Posto de Gasolina 
Riviera, a pedido dos moradores. A rua 
citada possui curvas que não permitem boa 
visibilidade, comprometendo a segurança 
dos pedestres. O presente pedido reitera, 
parcialmente, a Indicação nº 297/13 de 
mesma autoria e o Requerimento nº 243/14 
de autoria do Edil Rafael Faêda.
Representação 021/15
Solicitação: ao DRE/MG, a possibilidade 
de determinar a urgente realização de 
capina e limpeza geral nas laterais da 
Rodovia Ubá-Divinésia, do trecho 
compreendido do Bairro Santa Edwiges 
até a Comunidade João Teixiera 
(Tanquinho).
Representação 022/15
Solicitação: à Direção da COPASA, 
providências urgentes quanto a bomba 
d ' á g u a  d e  p r o p r i e d a d e  d e s s a  
concessionária, localizada na Rua Dr. José 
Campomizzi Filho, nas proximidades do 
nº 39, Bairro Altair Rocha, que tem ficado 
2 4  h o r a s  l i g a d a ,  i n c o m o d a n d o  
sobremaneira os moradores adjacentes 
com seu intenso barulho.
VEREADOR RAFAEL FAÊDA DE 
FREITAS
Indicação 095/15
Solicitação: ao Prefeito, a colocação de 
lixeiras e a limpeza geral de toda a 
extensão das Ruas José Emygdio Teixeira 
e Anatália Ângela Varela, ambas no Bairro 
Santa Edwiges II, a pedido dos moradores.
Indicação 100/15
Solicitação: ao Prefeito, a instalação de um 
corrimão na rampa do 1º andar da capela 
m u n i c i p a l ,  a  p e d i d o  d e  s e u s  
frequentadores.
Indicação 093/15
Solicitação: ao Prefeito, bem como ao 
Secretário de Ambiente, Sr. Fillipe 
Tamiozzo, solicitando-lhes a urgente 
limpeza geral em toda a extensão do 
córrego paralelo à Rua Francisco de Paula 
Ribeiro, Bairro Eldorado, a pedido dos 
moradores. 
Requerimento 084/15
Solicitação: ao Prefeito, que remeta a esta 
Casa informações relativas ao andamento 
das obras na Rua Guerino Peron, Bairro 
Cristal, a pedido dos moradores. O 
presente pedido reitera, parcialmente, a 
Indicação nº 033/15 de mesma autoria.
Requerimento 085/15
Solicitação: ao Secretário Municipal do 
Ambiente e Mobilidade Urbana, Fillipe 
Tamiozzo Pereira Torres, convocando para 
comparecer a uma reunião ordinária desta 

Casa de Leis, como o objetivo de prestar 
informações sobre matérias de sua 
competência, sob pena, caso não atenda a 
presente convocação, de ser incurso no 
Parágrafo Único do Art. 50 da LOM/Ubá.
Requerimento 087/15
Solicitação: ao Ouvidor de Saúde, 
Sebastião Ferreira Estevão, convidando-o 
a comparecer a uma reunião desta Casa de 
Leis, com o objetivo de prestar 
informações pertinentes a área de Saúde de 
nossa cidade.
Indicação 109/15
Solicitação: ao Prefeito, indicando-lhe a 
necessidade de verificar junto à 
empreiteira que está realizando obras nas 
Ruas Lions e Milton Basílio, Bairro Bom 
Pastor, sobre a delonga na conclusão.
V E R E A D O R A  R O S Â N G E L A  
ALFENAS
Moção de Congratulações e Aplausos 
017/15
Endereçada: ao Dr. Miguel Poggiali 
Gasparoni, pelo Título de Membro 
Honorário da Academia Petropolitana de 
Letras, que lhe foi outorgado no último 
domingo, em sessão solene da prestigiada 
Academia de Letras da Cidade Imperial 
Brasileira.
VEREADOR SAMUEL GAZOLLA 
LIMA – PROFESSOR SAMUEL
Indicação 105/15
Solicitação: ao Prefeito, através da 
Secretaria do Ambiente e Mobilidade 
Urbana, realizar a adesão ao Programa de 
Agenda Ambiental na Administração 
Pública – A3P, com o objetivo é promover 
a internalização dos princípios de 
sustentabilidade socioambiental nos 
órgãos e entidades públicos.
Indicação 086/15
Solicitação: ao Prefeito e à Secretaria 
Municipal de Educação, de encaminhar à 
Câmara Municipal de Ubá, um Projeto de 
Lei, que cria o Plano de Carreira para a 
classe do magistério público municipal.
Indicação 098/15
Solicitação: ao Prefeito e Secretaria 
Municipal de Educação para cobrança de 
pagamento de salários em dia e garantia 
d o s  d i r e i t o s  d o s  t r a b a l h a d o r e s  
terceirizados da rede municipal de ensino.
Indicação 091/15
Solicitação: ao Prefeito, o envio à Câmara 
de Projeto de Lei para criar um Código 
Ambiental Municipal para regular os 
direitos e obrigações concernentes à 
proteção, preservação, conservação, 
defesa,  controle,  monitoramento, 
fiscalização, melhoria e recuperação do 
Meio Ambiente no Município de Ubá, 
considerando o interesse local, o direito de 
todos à dignidade, à qualidade de vida e ao 
m e i o  a m b i e n t e  e c o l o g i c a m e n t e  
equilibrado e instituir o Sistema Municipal 
do Meio Ambiente e a Política Municipal 
do Meio Ambiente.
Indicação 092/15
Solicitação: ao Prefeito, para organização 
da Conferência Municipal de Políticas 
para as Mulheres, como forma de buscar 
valorizar o papel da mulher nos diversos 
segmentos da sociedade.
Indicação 106/15
Solicitação: ao Prefeito, a alteração da “Lei 
complementar número 014/92, que 
Dispõe sobre o Estatuto dos Servidores 
Públicos do Município de Ubá.
Requerimento 103/15
Solicitação: à Mesa Diretora, para adesão 
ao Programa de Agenda Ambiental na 
Administração Pública – A3P, com o 
objetivo é promover a internalização dos 
p r i n c í p i o s  d e  s u s t e n t a b i l i d a d e  
socioambiental nos órgãos e entidades 
públicos.
Moção de Congratulações e Aplausos 
022/15
Endereçada: aos atletas que representaram 
a cidade de Ubá no 1º Torneio Aberto Tênis 
de Mesa, no SESC de Petrópolis, onde 
est iveram presentes mais de 50 
mesatenistas.
VEREADOR SEBASTIÃO TEIXEIRA 
DA SILVA
Indicação 115/15
Solicitação: ao Prefeito, a construção de 
um redutor de velocidade na Av. José 
Resende Brando, nas proximidade do nº 
445, Bairro Bom Pastor, a pedido dos 
moradores.
Requerimento 106/15
Solicitação: ao Prefeito, a colocação de 
faixa de pedestres na Rua Nossa Senhora 
da Saúde, Centro, mais precisamente em 
frente a portaria do Hospital São Vicente 
de Paulo. O presente pedido reitera a 
Indicação nº 222/14 do Edil Rafael Faêda 
de Freitas e o Requerimento nº 089/15 do 
Edil Carlos da Silva Rufato.
Moção de Congratulações e Aplausos 
025/15
Endereçada: ao ex-Prefeito de Santa 
Bárbara, e atual Diretor Financeiro da 
Companhia Mineira de Promoções – 
PROMINAS, Antônio Eduardo Martins, 
pelos relevantes serviços prestados junto à 
sua área de atuação.
VEREADOR VINICIUS SAMÔR DE 
LACERDA
Indicação 107/15
Solicitação: ao Prefeito, a retirada de 
placas “proibido estacionar”, a construção 
de redutores de velocidade e a proibição de 

estacionamento para veículos pesados na 
Vila Wenceslau Roberto Soares, Bairro 
Caxangá, a pedido dos moradores.
Indicação 082/15
Solicitação: ao Prefeito, o reparo da rede 
de captação de esgoto na Rua Angelino 
Teixeira, Bairro universitário, a pedido dos 
moradores.
Requerimento 108/15
Solicitação: ao Prefeito, o planejamento e 
realização de Conferências Municipais em 
sintonia com o calendário convocado pelo 
Governo Federal.
Requerimento 109/15
Solicitação: ao Prefeito, bem como à 
Divisão de Esportes da Prefeitura, 
informações da razão da cidade de Ubá não 
estar habilitada para participar do ICMS 
Esportivo.
Requerimento 110/15
Solicitação: ao Prefeito, reiterando-lhe 
pedidos de mesma autoria, contida nos 
Requerimento nº 161/13 e nº 081/14, no 
sentido de solicitar-lhe informações 
relacionadas ao Conselho Municipal de 
Políticas Sobre Drogas e sugestão a adesão 
da Semana Estadual de Prevenção de 
Drogas.
Indicação 085/15
Solicitação: ao Prefeito, a realização de 
operação tapa buracos e recapeamento de 
toda a estrada do início do trevo para a 
Colônia Padre Damião e Povoados Boa 
Vista e São Domingos. A situação é critica 
e necessita de urgente providência. 
Representação 019/15
Solicitação: a todas Câmaras Municipais 
da Região da Zona da Mata, convidando-as 
e solicitando a participação no encontro da 
Associação Brasileira de Televisões e 
Rádios Legislativas.
Representação 020/15
Solicitação: às associações de moradores, 
postos de saúdes e entidades sociais 
divulgando o serviço do ligue 132, do 
programa “Crack, é Possível Vencer”.
Requerimento 104/15
Solicitação: à Secretaria Municipal de 
Educação, com cópia à Viação Ubá, 
questionando a razão do atraso das 
carteiras de transporte para os estudantes 
da rede pública municipal de ensino, 
principalmente para os alunos do CAIC.
Requerimento 091/15
Solicitação: ao Secretário Municipal de 
Administração, Sr. Alísio Teixeira, 
convidando-o a participar de uma reunião 
nesta Casa de Leis, com o objetivo de tratar 
de assuntos relacionados às empresas 
terceirizadas contratadas pela Prefeitura de 
Ubá.
Requerimento 094/15
Solicitação: ao Secretário de Saúde, Sr. 
Cláudio Ponciano, informações a respeito 
do Canil Municipal e Defesa dos Animais.
Requerimento 095/15
Solicitação: ao Secretário de Saúde, Sr. 
Cláudio Ponciano, informações sobre a 
listagem de médicos, as fichas para 
consultas, o atendimento em postos de 
saúde e dentre outras dúvidas.
Moção de Congratulações e Aplausos 
020/15
Endereçada: à Cia de Teatro Rastro dos 
Astros pela premiação no 3º Festival 
Nacional de Teatro de Araguari-MG, 
representando a cidade de Ubá.
V E R E A D O R E S  P R O F E S S O R  
SAMUEL GAZOLLA LIMA E 
RAFAEL FAÊDA DE FREITAS
Indicação 096/15
Solicitação: ao Prefeito, a necessidade da 
pintura de uma faixa de pedestres em frente 
à Câmara Municipal de Ubá.
V E R E A D O R E S  M A U R I C I O  
VALADÃO E VINICIUS SAMÔR DE 
LACERDA
Requerimento 092/15
Solicitação: ao Presidente do Sindicato dos 
Marceneiros de Ubá, Sr. José Carlos Reis 
Pereira, convidando-o a participar de uma 
reunião nesta Casa de Leis, com o objetivo 
de tratar de assuntos relacionados ao 
referido Sindicato.
VEREADORES SAMUEL GAZOLLA 
LIMA, DARCI PIRES DA SILVA, 
RAFAEL FAÊDA DE FREITAS E 
VINICÍUS SAMÔR DE LACERDA
Representação 023/15
Solicitação: ao deputado estadual Iran 
Barbosa, presidente da Comissão 
Extraordinária das Águas, para a cidade de 
Ubá, através da Câmara de Vereadores, 
sediar uma das etapas do “Seminário 
Legislativo das Águas”.
Representação 024/15
Solicitação: ao deputado estadual Dirceu 
dos Santos Ribeiro, para que, em parceria 
com a Câmara Municipal de Ubá, 
Secretaria do Ambiente e Mobilidade 
Urbana e RECICLAU, implementar na 
c i d a d e  o  p r o g r a m a  B O L S A  
RECICLAGEM, da SEMAD – Secretaria 
de Estado e Desenvolvimento Sustentável 
de Minas Gerais.
Representação 025/15
Solicitação: ao deputado estadual Dirceu 
dos Santos Ribeiro, para que, em parceria 
com a Câmara Municipal de Ubá, instalar 
no município de Ubá, os serviços da 
cidadão da Unidade de Atendimento 
Integrado (UAI), que muito irá beneficiar a 
população de nossa cidade e microrregião.

Câmara atrai cada vez mais jovens
15 de Maio de 2015 15 de Maio de 2015

Cidadania

Legislativo ubaense aproxima cada vez mais a população 
da atividade parlamentar

Um adolescente comum, 
17 anos. Adora de jogar 
xadrez e torce para o 
botafogo. Nos esportes, 
tem pre fe rênc ia  por  
bicicleta e Skate. Quanto à 
música, se diz eclético. 
Ouve Rocky, Hip Hop 
(legião urbana e Gabriel – 
O pensador) e também 
música gospel (Oficina G3 
e Fernandinho). Assim é 
João Pedro Vitral Soares, 
que não dispensa uma 
lasanha, gosta de estudar 
história, filosofia, teologia 
e outras disciplinas que 
envolvem o ser humano. 
João Pedro possui apenas 
u m a  d i f e r e n ç a :  s u a  
dedicação às atividades 
promovidas pela Câmara 
Municipal de Ubá. Ele 
conta como se aproximou 
do Poder Legislativo: “Foi 
através de um projeto que 
a Câmara realizou com 
alunos do colégio Sagrado 
Coração de Maria, quando 
viemos conhecer o Poder 
Legislativo”, diz.
O projeto ao qual o 
estudante se refere é o 
“Escola na 
C â m a r a ” ,  
c r i a d o  e m  
abril de 2009. 
O projeto tem 
como obje-
tivo principal 

o desenvolvimento da 
cidadania e a participação 
política de estudantes. 
O estudante relata sobre o 
despertar de sua curio-
sidade sobre o parlamento 
ubaense. “Foi falado sobre 
o funcionamento da Câ-
mara e isso me deixou 
bastante interessado. Fui 
pesquisar e descobri que 
às segundas-feiras acon-
tecem as reuniões ple-
nárias, e decidi vir em uma 
oportunidade para conhe-
cer. Gostei muito, pois 
abriu minha visão política. 
Vi que, de fato, todos 
levam o trabalho muito a 
sério, que se dedicam. Foi 
a partir daí que comecei a 
participar de todas as 
atividades que a Câmara 
realiza, principalmente, da 
Escola do Legislativo”, 
explica. 
João Pedro garante que, 
mesmo participando das 
atividades propostas pelo 
Legislativo, não se desliga 
dos estudos. “Todos os 
assuntos tratados na Câ-
mara envolvem coisas do 

cotidiano. E, 
t u d o  i s s o ,  
ajuda muito 
na redação do 
Enem e até 
m e s m o  n a  
prova de hu-
manas. Estes 
assuntos a 
Câmara está 

discutindo. Percebo que 
os vereadores procuram 
se aprofundar sobre os 
temas debatidos. Quando 
viemos aqui, aprendemos 
mais”, constata. 
O estudante afirma que a 
Escola do Legislativo 
amplia o conhecimento 
dos alunos, contribuindo, 
desta forma, à grade cur-
ricular das escolas regu-
lares. “Temas como polí-
tica e cooperativismo não 
são tão aprofundados na 
escola. Lá temos mate-
mática, biologia, física. 
Quando viemos para a 
Escola do Legislativo, 
temos a oportunidade de 
'abrir mais o leque' do 
conhecimento”, escla-
rece. 
Escolas mais próximas
Para João Pedro falta 
aproximação das escolas 
com a Câmara e vice 
versa. “Sei que existem 
pessoas que dizem que 
não gostam de política, 
mas acredito que depois 
de uma eleição como esta 
(outubro de 2014), tão 
polarizada, os jovens 
mudaram sua visão. Te-
nho colegas que afirma-
vam não gostar de política 
e hoje, querem se apro-
fundar no tema. Acredito 
que a população, de uma 
maneira geral, está come-
çando a ter uma preo-
cupação maior com o 

tema”, diz.
De acordo com o estu-
dante, para que o jovem se 
aproxime cada vez mais 
da política, é necessária 
uma reforma educa-cional. 
“Se quisermos aproximar o 
jovem da política, deve-
ríamos começar inserindo 
aulas sobre política, eco-
nomia, de forma mais 
contextualizada. Não é 
preciso retirar matérias 
como matemática, bio-
logia. Mas se aplicá-las ao 
cotidiano. Isso faria com 
que o jovem se sentisse 
mais estimulado a par-
ticipar”, justifica.
Ao terminar a conversa, 
João Pedro deixou um 
recado para os estu-

dantes. “A melhor maneira 
de você mudar sua vida, 
crescer, é estudar. E parar 
sermos bons seres hum-
anos, mudar a sua cidade, 
melhorar e levar o país 
adiante é através da polí-
tica, saber o que de fato os 
políticos estão fazendo”, 
disse o estudante que, a 
princípio, não tem preten-
sões políticas. “Por en-
quanto penso em cursar 
Teologia e, quem sabe,  
ser um pastor. Se for da 
vontade de Deus, um dia, 
eu posso vir a ser um 
político, mas esse, a 
principio, não é o meu 
propósito”, finalizou.

João Pedro (17) não perde uma atividade relacionada ao Legislativo

A administração pública 
tem a responsabilidade de 
contribuir no enfren-
tamento das questões 
ambientais, buscando 
estratégias inovadoras 
que repensem os atuais 
padrões de produção e 
consumo, os objetivos 
econômicos, inserindo 
componentes sociais e 
ambientais. Diante dessa 
necessidade as insti-
tuições públicas têm sido 
motivadas a implementar 
iniciativas específicas e 
desenvolver programas e 
projetos que promovam a 
discussão sobre desen-
volvimento e a adoção de 
uma política de Respon-
sabilidade Socioambiental 
do setor público. 
É neste sentido que o 
Vereador Samuel Gazolla 
Lima (PT) apresentou o 
Requerimento (103/15) 

solicitando que a Secre-
taria Municipal do Ambi-
ente e Mobilidade Urbana 
realize sua adesão ao 
Programa de Agenda 
Ambienta l  na  Admi-
nistração Pública – A3P, 
cujo objetivo é promover a 
internalização dos prin-
cípios de sustentabilidade 
s o c i o a m b i e n t a l  n o s  
ó rgãos  e  en t idades  
públicas.
O que é A3P
A Agenda Ambiental da 
Administração Pública – 
A3P é um programa, 
coordenado pelo Minis-
tério do Meio Ambiente, 
com a finalidade de 
promover  a  respon-
sabilidade socioambiental 
e a adoção de proce-
dimentos, referenciais de 
sustentabilidade e cri-
térios socioambientais 
nas atividades do setor 

público A A3P é uma 
iniciativa que demanda o 
engajamento individual e 
coletivo, a partir do 
comprometimento pes-
soal e da disposição para 
a  i nco rpo ração  dos  
conceitos preconizados, 
para a mudança de 
hábitos e a difusão do 
programa.
Objetivos 
Orientar os gestores 
públicos para a adoção de 
princípios e critérios de 
sustentabilidade em suas 
at iv idades;  apoiar  a 
incorporação de critérios 
de gestão socioambiental 
nas atividades públicas; 
promover a economia de 
recursos naturais e efi-
ciência de gastos ins-
titucionais; e contribuir 
para revisão dos padrões 
de produção e consumo e 
na adoção de novos 

Legislativo quer município mais sustentável
referenciais de 
sustentabilidade 
no âmbito da 
administração 
pública.
Como
 participar
Qualquer ins-
tituição da admi-
nistração pú-
blica, de qual-
quer uma das 
esferas de go-
verno, pode e 
deve implantar a 
A3P, basta decidir e 
promover as ações. Para 
auxiliar o processo de 
implantação da agenda o 
M i n i s t é r i o  d o  M e i o  
Ambiente propõe aos 
parceiros interessados a 
sua institucionalização por 
meio da assinatura do 
Termo de Adesão que tem 

por finalidade integrar 
esforços para desenvolver 
projetos destinados à 
implementação da agen-
da. A assinatura do termo 
demonstra o compro-
metimento da instituição 
com a agenda socio-
amb ien ta l  e  ges tão  
transparente.

Sustentabilidade



O Vereador requer, na forma regimental e após 
aprovação plenária, a inserção em ata, ficando 
desta forma registrado nos anais desta Casa de 
Leis, uma Moção de Congratulações e Aplausos 
ao Pastor José Waldemar de Aguiar, pelo 
transcurso de mais um natalício.

Ocorreu no último dia 8, na Segunda Igreja do 
Evangelho Quadrangular, uma linda homenagem ao Pastor José 
Waldemar, ocasião em que seus familiares e fiéis da Igreja foram lhe 
abraçar carinhosamente em comemoração a mais uma data de seu 
aniversário.

Registra-se, portanto, nos anais desta Casa de Leis a passagem de mais 
um natalício de nosso estimado Pastor José Waldemar de Aguiar, 
desejando-lhe felicidades e muitos anos de vida, requerendo que cópia 
desta seja encaminhada ao mesmo, com os cumprimentos do Poder 
Legislativo.

CIDADANIA E RECUPERAÇÃO SOCIAL
Aprovamos na última reunião a Lei que garantiu a 
liberação de recursos do Governo Estadual no valor de 
R$155.000,00 para a manutenção do Serviço de 
Acolhimento de População de Rua, realizado em Ubá 
pelo Centro de Referência Especializado para População 
de Rua (Centro POP), situado na Rua João Guilhermino, 
nº 96, funcionará de segunda a sexta, no horário das 7h às 
18h. Destaquei a importância da iniciativa para promover 
e resgatar a cidadania. O Centro-POP oferece serviços 
técnicos de acolhida, escuta qualificada, oficinas 
terapêuticas, abordagem social dos indivíduos e 
familiares, elaboração de planos de acompanhamento 
individual, realização de visitas domiciliares, 

acompanhamento psicológico (atendimento individual, dinâmicas de grupo, 
grupos reflexivos, etc), encaminhamento e monitoramento para todos os serviços 
socioassistencial e inclusão no mercado de trabalho.
MAIS INVESTIMENTOS, RECURSOS E PROJETOS PARA UBÁ
Estive participando no último mês de uma ampla agenda de trabalho em Belo 
Horizonte em busca de parcerias, investimentos e recursos para nossa cidade.  Nas 
audiências públicas, reuniões e seminários que estivemos presentes gostaria de 
destacar algumas conquistas: Liberação de recursos para as obras dos Ginásios 
Esportivos que estão sendo construídos no bairro Cohab e Colônia Padre Damião; 
Edital para os grupos culturais da cidade participarem visando a aquisição de 
instrumentos musicais e despesas com transporte para apresentações; Parceria com 
o Tribunal de Contas para curso sobre fiscalização dos gastos públicos e a lei de 
acesso a informação. Também apresentei uma série de requerimentos e projetos de 
leis na Câmara, fruto destes aprendizados e inovações, visando o desenvolvimento 
de nossa cidade.

(continuação)...
Algumas semanas antes da inauguração, a Comissão de 
Obras Públicas da Câmara Municipal de Ubá recebeu três 
denúncias sobre o Cidade Carinho: o grande bloco de 
apartamentos construído atrás, estava sem acesso no caso de 
catástrofe, pois na frente havia outro grande bloco e atrás um 
barranco íngreme . Os prédios de 5 andares não tinham 
elevadores, como exige a lei, e o acesso a todos os 240 
apartamentos era ( e é ) feito por uma única rampa, de 1,60 
metros de largura, o que poderia levar a uma tragédia no caso 
de uma evacuação de urgência do Condomínio. Como os 
Bombeiros liberaram a obra, eles e a Prefeitura foram 
instados a fornecer explicações. Foi realizada uma reunião 
no gabinete do comandante do CB, com a nossa presença, da 

presidente da Câmara, prefeito e imprensa. Não houve acordo, e a reunião terminou com 
gritaria e ameaça de agressão mútua entre o prefeito e um repórter.
Em Juiz de Fora um mega CH, de mais de 600 casas, também é motivo de preocupação 
geral. Daí as autoridades, vereadores a frente, concluíram que não se pode fazer CH 
grandes, devem ser pulverizados em diversas regiões do município, e os próximos não 
deverão ter mais que 300 unidades. O prefeito, Caixa e a PM entenderam e vão aderir à 
proposta, ao mesmo tempo que irão fornecer maior assistência aos já construídos. Está 
sendo construído na localidade do córrego dos Mendes, próximo à Peixoto Filho, um 
novo condomínio habitacional, com mais de 600 casas do programa Minha Casa Minha 
Vida. Alertamos através de vários pronunciamentos em Plenário para novos e graves 
problemas, sugerimos uma visita ao mega CH Parque das Águas e à Câmara Municipal 
de Juiz de Fora, mas tudo está em compasso de espera. 
No caso do Cidade Carinho, as reclamações crescem dia a dia. Dezenas de moradores 
abandonaram seus apartamentos e as autoridades não podem nem mais ouvir falar do 
condomínio.

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 020/2014
O Vereador requer na forma regimental e após a devida 
aprovação plenária, o envio de correspondência ao 
excelentíssimo senhor prefeito de Ubá, Vadinho Baião, 
solicitando-lhe viabilizar estudos técnicos necessários 
para a colocação de semáforo na esquina da rua Camilo dos 
Santos com rua Antônio Batista, centro da cidade, no 
intuito de mitigar os vários acidentes de trânsito que ali 
ocorrem.

Indicação 032/2014
O Vereador requer na forma regimental e após a devida aprovação plenária, o envio de 
correspondência ao excelentíssimo senhor prefeito de Ubá, Vadinho Baião, 
solicitando-lhe viabilizar estudos técnicos necessários, juntamente com sua equipe da 
divisão de trânsito, para efetuar a melhoria necessária no fluxo do trânsito no 
cruzamento da avenida Comendador Jacinto Soares de Souza Lima (Av. Beira Rio) 
com Praça Antônio Bigonha e o ponto da Rodoviária, no intuito de coibir acidentes de 
veículos e atropelamentos.

Indicação 202/2014
O Vereador requer na forma regimental e após a devida aprovação plenária, o envio de 
correspondência ao excelentíssimo senhor prefeito de Ubá, Vadinho Baião, 
solicitando-lhe determinar ao setor competente da prefeitura, a ampliação da 
passagem de pedestre da ponte localizada no bairro Ponte Preta, nas proximidades do 
Matadouro, em virtude da mesma ser muito estreita, a pedido dos moradores.

Caros eleitores! 
Esse princípio de mês foi muito triste para mim, pois ouvi um 
deputado que desconhece a realidade de nossa cidade, 
discursar na Assembleia Legislativa de Minas, dizendo que 
nossos empresários estão quebrados. É um absurdo uma 
declaração dessa natureza! Para piorar, dia 11 de maio de 2015 
esteve no plenário da Câmara Municipal de Ubá o Prefeito 
Vadinho Baião dizendo que Ubá é uma cidade muito pobre, e, 
ao mesmo tempo, ironizou nossos empresários. Para que o 
Prefeito falasse em pobreza, antes ele deveria conhecer o que 
realmente é um município pobre, visitando o norte de Minas 
Gerais ou norte do nosso país. O orçamento de 2015 foi de, 
aproximadamente, R$245.000.000,00(duzentos e quarenta e 
cinco milhões de reais). Sei que não vamos atingir essa meta, 

mas penso que dinheiro há, o que acontece é que ele está sendo mal administrado pelo 
Prefeito e seus comandados. Vejam, como exemplo,  algumas obras paradas por conta de 
licitações desastrosas e descaso do Executivo: 1-rua Francisco de Andrade Araújo – beira 
linha – faltam bueiros; 2-Posto de saúde Santa Bernadete; 3-bairro Cristal na Agroceres, 
com o calçamento parado há vários meses; 4-calçada na Av. Beira Rio, próximo à Ponte da 
Bandeira; 5- obras escoamento de águas pluviais, na Rua Major Mendes Sobrinho, no 
bairro São Domingos; 6-acesso ao bairro Santa Rosa; 7- ponte na Rua Ângelo Esperandio, 
no bairro Aeroporto; 8-Anel Viário Peixoto Filho; 9-captação de águas pluvias – obra que 
até hoje não foi terminada situada no bairro Santa Bernadete. A Câmara liberou 
R$400.000,00 (quatrocentos mil reais) para esta obra. Onde está esse dinheiro, os gatos 
comeram? Vou parar por aqui amigos, mas tem muito mais... O Prefeito também deu uma 
entrevista dizendo que este vereador está usando de maldade em suas palavras. Confesso 
que não sei o que ele quis dizer com isso, pois, estou apenas lutando pelos direitos dos 
ubaenses, essa é a minha obrigação. Esse Prefeito sempre viveu de política, não tem 
credibilidade para falar dos empresários ubaenses, que sempre lutaram contra tudo e contra 
todos, sem nenhuma ajuda do Poder Público. Esses políticos nunca geraram nenhum 
emprego, vivem só de política e querem criticar quem gera milhares de empregos.

DIA 13 DE MAIO – Dia da Abolição da Escravatura.
No início da colonização do Brasil (século XVI), não havia 
no Brasil trabalhadores para a realização de trabalhos 
manuais pesados. Os portugueses colonizadores tentaram 
usar o trabalho indígena nas lavouras. A escravidão 
indígena não pôde ser levada adiante, pois os religiosos 
católicos se posicionaram em defesa dos índios 
condenando sua escravidão. Logo, os colonizadores 
buscaram uma outra alternativa. Eles buscaram negros na 
África para submetê-los à força ao trabalho escravo em sua 
colônia. Foi neste contexto que começou a entrada dos 
escravos africanos no Brasil.
Na segunda metade do século XIX surgiu o movimento 

abolicionista, que defendia a abolição da escravidão no Brasil. Joaquim Nabuco foi 
um dos principais abolicionistas deste período.A região Sul do Brasil passou a 
empregar trabalhadores assalariados brasileiros e imigrantes estrangeiros, a partir de 
1870.  Na região Norte, as usinas produtoras de açúcar substituíram os primitivos 
engenhos, fato que possibilitou o uso de um número menor de escravos. Já nos 
principais centros urbanos, era grande a necessidade do surgimento de indústrias. 
Visando não causar prejuízo financeiros aos proprietários rurais, o governo brasileiro, 
pressionado pelo Reino Unido,  foi alcançando seus objetivos lentamente. A primeira 
etapa do processo foi tomada em 1850, com a extinção do tráfico de escravos no 
Brasil. Vinte e um anos mais tarde, em de 28 de setembro de 1871, foi promulgada a 
Lei do Ventre-Livre. Esta lei tornava livres os filhos de escravos que nascessem a 
partir da decretação da lei.Foi somente em 13 de maio de 1888, através da Lei Áurea, 
que a liberdade total e definitiva finalmente foi alcançada pelos negros brasileiros. 
Esta lei, assinada pela Princesa Isabel (filha de D. Pedro II), abolia de vez a escravidão 
em nosso país. 

Saudações caros leitores!
Houve grande temor da comunidade do Bairro 
Agroceres devido à possibilidade de transferência 
do PSF para outro bairro em razão da insegurança 
naquela localidade. Estive presente em duas 
reuniões no salão comunitário do Agroceres 
juntamente com o Secretário de Saúde, 
Comandante do 21º Batalhão de Policia Militar de 
MG, Ouvidor de Saúde e população interessada, 
em que teve como assunto o futuro do posto de 
saúde e a insegurança em toda região daquele 
bairro.  Recentemente, obtive resposta do 

Batalhão de Policia e já estão havendo estudos para a melhoria na 
segurança daquela localidade e do Executivo garantindo que o PSF vai 
continuar pertencendo àquela localidade.
Por meio da Indicação nº 119/15, solicitei ao Executivo Municipal o 
aumento do número de ônibus que realizam o transporte de pacientes ao 
Hospital do Câncer em Muriaé, em razão do tratamento de radioterapia 
terminar às 08:00h e somente às 16:00h é feito o retorno a Ubá. 
Requisitei, também, a possibilidade de fornecimento de lanche aos 
pacientes, devido ao longo período de espera e por muitos serem pessoas 
carentes. 
Despeço-me agradecendo à atenção e estou à disposição para quaisquer 
dúvidas e pedidos. Aguardo-lhes na próxima edição do Legislativo 
Ubaense!

Saudações caríssimos leitores ubaenses!
É com grande alegria que comunico o 
recebimento da medalha “Alferes Tiradentes” 
pelo trabalho desenvolvido como vereador. A 
cerimônia de entrega foi realizada em Belo 
Horizonte, em que estiveram presentes várias 
autoridades, com a organização do Instituto 
Tiradentes, onde fui agraciado com a medalha de 
bronze como vereador mais atuante em nossa 
cidade de Ubá. Esse título é concedido mediante 
pesquisa de opinião pública, em que se avaliam 
os serviços prestados em prol da comunidade. 

Assim, essa premiação reflete o trabalho desenvolvido ao longo dos 
anos, principalmente na área social, motivando a continuar neste 
caminho. Recentemente, houve a aprovação do Projeto de Lei nº 022/15 
por esta Casa que visa à permuta dos imóveis localizados no fim da Rua 
Cândido Martins de Oliveira, Bairro Santa Bernadete, com o objetivo de 
prolongar esse logradouro até a Rua Gualberto de Melo, Bairro 
Industrial. Essa obra busca trazer maior mobilidade ao trânsito da cidade, 
oferecendo menores congestionamentos. Felizmente, após longa espera 
dos moradores, foi dado um grande passo para a concretização desse 
sonho antigo. Despeço-me e quero, mais uma vez, reafirmar meu 
compromisso em continuar minha luta em favor de toda comunidade de 
nossa cidade carinho.

DIA 12 DE MAIO – DIA DO ENFERMEIRO.

Dia 12 de maio comemora-se mundialmente o Dia do 
Enfermeiro, em referência a Florence Nightingale, 
um marco da enfermagem moderna no mundo e que 
nasceu em 12 de maio de 1820. Já no Brasil, além do 
dia do enfermeiro, entre os dias 12 e 20 de maio, 
comemora-se a Semana da Enfermagem, data 
instituída em meados dos anos 40 em homenagem a 
dois grandes personagens da enfermagem no mundo: 
Florence Nigthingale e Anna Nery, enfermeira 

brasileira e primeira enfermeira a se alistar voluntariamente em combates 
militares.

A profissão tem sua origem milenar e data da época em que ser enfermeiro era 
uma referência à quem cuidava, protegia e nutria pessoas convalescentes, 
idosos e deficiente. Durante séculos a Enfermagem forma profissionais em 
todo o mundo comprometidos com a saúde e o bem-estar do ser humano. Só no 
Brasil, são mais de 100 mil enfermeiros, além de técnicos e auxiliares de 
enfermagem que somam cerca de 900 mil profissionais em todo país. Essas 
variações de cargos fazem com que mais profissionais se juntem ao setor e à 
novas possibilidades de trabalho nesta área. Neste dia gostaria de deixar 
registrado meus cumprimentos a todos os Enfermeiros e Enfermeiras de Ubá 
pelo transcurso da data.

Indicação 026/015
O Vereador requer na forma regimental e após a devida 
aprovação plenária, o envio de correspondência ao 
excelentíssimo senhor prefeito de Ubá, Vadinho Baião, 
solicitando-lhe a possibilidade de inserir na 
programação de obras da prefeitura o calçamento do 
trecho final da Rua Pedro Botaro, com aproxi-
madamente 40 metros, no bairro San Rafael II, a pedido 
dos moradores.

Indicação 055/15
O Vereador requer na forma regimental e após a devida 
aprovação plenária, o envio de correspondência ao 

excelentíssimo senhor prefeito de Ubá, Vadinho Baião, solicitando-lhe 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 seus moradores.

Indicação 079/15
O Vereador requer na forma regimental e após a devida aprovação plenária, o 
envio de correspondência ao excelentíssimo senhor prefeito de Ubá, Vadinho 
Baião, solicitando-lhe que determine ao setor competente, a colocação na 
programação de obras da administração municipal, a realização da abertura de 
uma avenida em nossa cidade, tendo como ponto inicial nas proximidades da 
Igreja do Divino Espírito Santo, segundo pela linha férrea (paralela à rua Major 
Tito César), segundo pelo Corte Grande, Volta da Ferradura, até a estação de 
Peixoto Filho, via esta que irá beneficiar inúmeros munícipes, a pedido dos 
moradores
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“UM MAIO AMBIENTAL NA CÂMARA DE VEREADORES”
Passadas as “comemorações” do dia Mundial da Água e nos aproximando do dia mundial do meio ambiente, a Câmara Municipal de Ubá, através da Escola 
do Legislativo, preparou uma programação especial, direcionada às discussões das questões ambientais e debater as políticas públicas sobre a temática, 
como uma das principais diretrizes do desenvolvimento sustentável “atender as necessidades do presente, pensando no atendimento das necessidades 
das gerações futuras”. Além disso, neste mês de maio, duas importantes exposições estão em cartaz na Câmara: "A Terra: um planeta especial" e "Solos: 
evolução e diversidade" que já fazem sucesso entre os visitantes, ambas da UFV – Universidade Federal de Viçosa. Portanto, fica aqui nosso convite, a 
toda população da cidade, para participarem das exposições, cursos, palestras workshops e oficinas, direcionadas à formação cada vez maior de uma 
consciência ambiental. Importante destacarmos que apresentamos duas importantes proposições para buscarmos a melhoria da qualidade ambiental de 
nosso município e, conseqüentemente, da qualidade de vida da população. A primeira é que, ao pensarmos na melhoria contínua do processo de gestão, 
compatibilizando as práticas administrativas à política de prevenção de impactos ambientais e de uso racional dos recursos naturais, solicitamos 
implementar um Programa de Agenda Ambiental na Administração Pública – A3P. O Programa é uma iniciativa do Ministério do Meio Ambiente - MMA e seu 
objetivo é promover a internalização dos princípios de sustentabilidade socioambiental nos órgãos e entidades públicos. A segunda foi a proposta de 
criarmos um Código Ambiental Municipal, para regular os direitos e obrigações concernentes à proteção, preservação, defesa, monitoramento, 
fiscalização, melhoria e recuperação do Meio Ambiente no Município de Ubá, considerando o interesse local, o direito de todos à dignidade, à qualidade de 
vida e ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e instituirmos o Sistema Municipal do Meio Ambiente e a Política Municipal do Meio Ambiente.


