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O  V e r e a d o r  J o r g e  
Custódio Gervásio (PV), 
Presidente da Comissão 
de Saúde da Câmara 
Municipal de Ubá, ela-
borou duas proposições 
fazendo questionamentos 
relacionados à Saúde. 
No Requerimento 112/15, 
ele solicita do Secretário 
d e  S a ú d e ,  C l a u d i o  
Ponciano, mais escla-
recimentos sobre o aten-
dimento médico prestado 

aos moradores do distrito 
de Diamante. De acordo 
com o vereador, “o aten-
dimento básico fornecido 
aos moradores é realizado 
somente com uma mé-
dica, às terças-feiras e 
com a distribuição de 
cinco fichas para con-
sulta”. Segundo o parla-
mentar, é importante que 
aconteça melhorias na 
área de Saúde em Dia-
mante.
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Em maio, mês que ante-
cede as comemorações do 
Dia Mundial do Meio 
Ambien te  (05 /06) ,  a  
Câmara Municipal de Ubá, 
por meio da Escola do 
Legislativo, preparou uma 
programação dedicada ao 
assunto.
O objetivo principal foi 
chamar a atenção da 
população para os pro-
blemas ambientais e para 
a importância da conser-
vação dos recursos natu-

rais, até então consi-
derados por muitos como 
inesgotáveis.
Várias escolas trouxeram 
seus alunos para visitar as 
exposições nas depen-
dências da Câmara. 
As palestras também 
contaram com partipação 
expressiva da comu-
nidade interessada nos va-
riados assuntos apre-
sentados.
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Parlamentares da região estão unidos para fortalecer o polo moveleiro

Escola do Legislativo 
promove Maio Ecológico

Vereador faz questionamentos 
relacionados à Saúde 

Vereadores querem mais qualidade no trânsito ubaense
Parlamentar solicita implantação de bolsa reciclagem 
Estatuto dos Servidores é tema de proposições
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Câmara cria Frente Parlamentar 
em apoio ao Polo Moveleiro

Em maio, mês que ante-
cede as comemorações do 
Dia Mundial  do Meio 
A m b i e n t e  ( 0 5 / 0 6 ) ,  a  
Câmara Municipal de Ubá 
(CMU), através da Escola 
do Legislativo, preparou 
uma programação dedica-
da ao assunto.
O objetivo principal foi 
chamar a atenção da 
população para os pro-
blemas ambientais e para a 
importância da conser-
vação dos recursos natu-
rais, até então consi-

derados por muitos como 
inesgotáveis.
Foram ministradas pales-
tras com os temas: “Sis-
temas de Certif icação 
Agroecológicos”, “Cadastro 
Ambiental Rural (CAR), o 
Novo Código Florestal e o 
Manejo de Microbacias”, “O 
que são e quais os poderes 
das Plantas Medicinais”, 
“Conservação de Solo e 
Água por meio da cons-
trução de Barraginhas”, 
“Terra Planeta Vivo: uma 
pequena introdução à Ciên-

cia do Ambiente”, “Técnicas 
Agrícolas”, “Produção Or-
gânica”, e “Gerenciamento 
de Resíduos”. 
Museu dos Solos
A ONU (Organização das 
Nações Unidas) considerou 
2015 como o ano inter-
nacional dos solos, visto 
que, o solo é um com-
ponente fundamental do 
ecossistema terrestre, pois, 
além de ser o principal 
substrato utilizado pelas 
plantas para o seu cres-
cimento e disseminação, 
fornecendo água, ar e 
nutrientes, exerce, tam-
bém, multiplicidade de 
funções como regulação da 
distribuição, escoamento e 
infiltração da água da chuva 
e de irrigação, arma-
zenamento e ciclagem de 
nutrientes para as plantas e 
outros elementos, ação 
filtrante e protetora da 
qualidade da água e do ar.
Com o intuito da cons-
cientização para a preser-

vação dos recursos natu-
rais, a Câmara recebeu 
duas exposições: "A Terra: 
um planeta especial" e 
"Solos: evolução e diver-
sidade". As mostras com-
põem o Museu de Ciências 
da Terra Alexis Dorofeef, 
ligado ao Departamento de 
Solos da Universidade 
Federal de Viçosa (UFV) e 
buscam despertar a curio-
sidade e o interesse das 
pessoas pelo que existe e 
acontece em nosso pla-
neta, tendo como prin-
cipais elementos os solos, 
rochas e os minerais. Além 
da finalidade educativa, as 
exposições pretendem criar 
com seu acervo um espaço 
de descobertas e inte-
rações.
As mostras receberam a 
visita de 19 escolas e cerca 
de quatro mil visitantes, que 
puderam compreender, 
com orientação de moni-
tores, o quão importante 
deve ser o cuidado com as 

rochas e com o solo, e sua 
relação intrínseca com a 
proteção e sustentabilidade 
do meio ambiente.
Além da visita das escolas, 
inúmeras pessoas vieram 
conhecer as diferentes 
rochas e minerais, trazendo 
inclusive amostras destes. 
“É muito válida a parti-
cipação do poder legislativo 
no processo de conscien-
tização ambiental, uma vez 
que o objetivo desta casa é 
estar mais próxima da po-
pulação”, disse o Assessor 
da Escola do Legislativo, 
Jardel Peron. Para a 
assessora legis lat iva,  
Norma Nascimento, “há 
muito nós, servidores, 
esperávamos ver toda esta 
movimentação trazida pela 
Escola do Legislativo e pela 
nova  Mesa  D i re to ra ,  
conjugando informação, 
convivência e debate com 
os diversos setores da 
população ubaense”.

Escola do Legislativo
Câmara promove Maio Ecológico

Estudantes e profissionais compareceram às palestras



Parlamentar faz questionamentos 
sobre a Saúde do município
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Expediente

Vereadores querem mais qualidade 
no trânsito de Ubá

locamento, os Vereadores apre-
sentaram uma série de propo-
sições solicitando melhorias na 
mobilidade urbana. 
O Vereador Carlos Rufato 
(PSDB), apresentou as in-
dicações 122/15 e 126/15, so-
licitando o asfaltamento das 
ruas José Betil (Mangueira 
Rural) e Cândido Martins de 
Oliveira (Santa Bernadete). Os 
pedidos se justificam pelas 
condições precárias em que as 
ruas se encontram. 
Pensando no trânsito constante 
de algumas de nossas vias pú-
blicas, o que coloca os pedes-
tres em perigo, o Vereador José 
A l v e s  G e r m a n o  ( P T )  
apresentou duas proposições. A 
primeira delas (Indicação 
114/15) solicita a instalação de 
um semáforo na av. Beira Rio 
próximo à ponte da Rodoviária. 
No Requerimento 120/15, ele 
também solicita a instalação de 
um semáforo, desta vez na 
esquina entre as ruas Antônio 

Baptista e Camilo dos Santos, 
próximo ao posto de gasolina.

Redutores - Somente na 
reunião ordinária do dia 18/05, 
cinco proposições tiveram esta 
solicitação contemplada. O 
Vereador José Alves Germano 
(PT) indicou a necessidade dos 
redutores em dois pontos da av. 
Olegário Maciel: próximo à rua 
Nossa Senhora Aparecida e em 
frente a um supermercado.
Já o Vereador Carlos Rufato 
sugeriu ao Executivo que instale  
quebra-molas na av. Edson 
Moraes Pacheco, próximo ao 
número 1350, e ao longo da rua 
Cecília Petronilia Moreira. Outro 
a propor redutores de velo-
cidade, foi o Vereador Jorge 
Custódio Gervásio (PV). Ele 
sugeriu que o artefato seja 
construído em frente ao campo 
do Olaria, na rua José Augusto 
Marcos. Todas as proposições 
foram aprovadas por una-
nimidade.
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Os Vereadores Jorge 
Custódio Gervásio (PV) e 
Samuel Gazolla Lima (PT) 
apresentaram proposições 
tendo como tema a Lei 
Complementar 014/92, 
que “dispõe sobre o Es-
tatuto dos Servidores 
Públicos do município de 
Ubá”, solicitando melhorias 
às condições de trabalho 
da categoria.
A indicação 106/2015, de 
au to r ia  do  Vereador  

Samuel Gazolla, solicita 
alterações na lei. Na 
redação atual, os servi-
dores perdem o direito a 
férias em razão de licença 
médica e outras licenças. 
De acordo com o texto 
apresentado pelo Verea-
do r,  a  l i cença  pa ra  
tratamento de saúde não 
pode ser confundida com o 
direito ao descanso remu-
nerado adquirido pelo 
servidor, "são direitos de 

natureza manifestamente 
distintas”, diz o parla-
mentar, citando o De-
sembargador Wagner 
Wilson Ferreira, que julgou 
esta situação incons-
titucional.
“Nesse sentido, solicito a 
mudança do Estatuto dos 
Servidores, bem como a 
revisão das situações em 
que servidores perderam o 
direito às férias pelo motivo 
indicado como incons-

Estatuto dos Servidores 
é discutido em plenário

Muito se fala em mobilidade 
urbana e em resolver os pro-
blemas ocasionados pelo 
excesso de veículos, espe-
cialmente nas metrópoles. Mas, 
afinal, o que é mobilidade 
urbana? Quando uma cidade 
proporciona mobilidade à popu-
lação, oferece as condições 
necessárias para o deslo-
camento das pessoas. Em 
outras palavras, ter mobilidade 
é conseguir se locomover com 
facilidade de casa para o 
trabalho, do trabalho para o 
lazer e para qualquer outro lugar 
onde se tenha vontade ou 
necessidade de estar, indepen-
dentemente do tipo de veículo 
utilizado.
Ter mobilidade urbana é pegar o 
ônibus com a garantia de que se 
chegará com segurança ao local 
e no horário desejados. É ter 
alternativas para deixar o carro 
na garagem e ir ao trabalho a pé, 
de bicicleta ou com o transporte 
coletivo. É dispor de ciclovias e  
calçadas que garantam aces-
sibilidade aos deficientes físicos 
e visuais. 
Nos últimos anos, o debate 
sobre a mobilidade urbana no 
Brasil vem se acirrando cada 
vez mais, já que a maior parte 
das cidades do país vem 
encontrando dificuldades em 
desenvolver meios para dimi-
nuir a quantidade de conges-
tionamentos ao longo do dia e o 
excesso de pedestres em áreas 
centrais dos espaços urbanos. 
Para que a população de Ubá 
tenha conforto em seu des-

Mobilidade

Abertas as inscrições para 
 festival de teatro estudantil

Teatro

Saúde

Reforma

titucional”, conclui Samuel 
Gazolla.
Revisão Geral
Já o Vereador Jorge 
Custódio Gervásio apre-
sentou o requerimento 
107/15, solicitando infor-
mações sobre a reforma do 
Estatuto. “Há mais de dois 
anos o Executivo municipal 
iniciou diversos trabalhos 
visando a reforma do 
Estatuto dos Servidores, 
onde seriam aplicados vá-

rios benefícios a estes 
trabalhadores. No entanto, 
poucas foram as alte-
rações apresentadas”, jus-
tifica.
O parlamentar pede, en-
tão, que a prefeitura 
demonstre o andamento 
dos trabalhos iniciados há 
mais de dois anos e 
explique por quais motivos 
pe los  qua is  não  fo i  
conc lu ída  a  re fo rma 
necessária à legislação.

Vereadores querem 
Unidade de Atendimento Integrado 

Atendimento

A Câmara Municipal de 
Ubá, por meio da Escola 
do Legislativo, esteve pre-
sente no evento comuni-
tário "Integração Cidade" 
(09/05), na Praça São 
Januário. Em um estande, 
os visitantes puderam 
entender melhor o que é e 
quais as funções do Poder 
Legis lat ivo,  a lém de 
a p r e c i a r  o  a r q u i v o  
fotográfico da Câmara de 
Ubá.
Foram divulgados, ainda, 
os novos projetos e os 
serviços que são ofertados 
pelo Legislativo ubaense, 

gratuitamente, à comuni-
dade: Escola do Legis-
lativo, Escola na Câmara, 
Câmara Mirim, Internet 
Popular, Centro de Aten-
ção ao Cidadão, Ex-
posições Itinerantes, etc. 
Os servidores da Câmara 
ouviram e registraram 
demandas da população, 
que foram transmitidas aos 
Vereadores.
O evento foi realizado pela 
TV Integração, em par-
ceria com instituições da 
cidade. O objetivo foi levar 
à população serviços gra-
tuitos nas áreas de saúde, 

lazer, meio ambiente, in-
clusão social e informação, 
com o compromisso de 
desenvolver a cidadania.
Entre os serviços que 
foram prestados durante o 
evento estiveram ins-
crições para cadastro habi-
tacional, atendimento do 
PROCON, informações 
sobre Bolsa Famíl ia, 
o r ien tações sobre  o  
Estatuto do Idoso, serviços 
de saúde, imunização 
(vacina da gripe), mani-
cure e inscrições para 
cursos presenciais e à 
distância.

Legislativo participa do “Integração Cidade”
Conexão

Estande apresenta à população as funções do Legislativo

Vereadores Carlos da Silva Rufato (E), Jorge Custódio Gervásio (C) e José Alves Germano (D)
autores das proposições 

que informa que estão abertas 
as inscrições para o Festival 
Estudantil de Teatro 2015 
(FETO), que irá realizar-se em 
Belo Horizonte. Podem parti-
cipar alunos de todas as regiões 
do Brasil que cursam educação 
básica, ensino superior ou 
cursos livres e técnicos.
As inscrições podem ser feitas 
até o dia 15 de junho e ocorrem 
em duas etapas. A primeira é a 
inscrição que pode ser feita no 
site do Festival e a segunda fase 
é o envio dos documentos exi-
gidos no edital.
O Festival Estudantil de Teatro 
tem foco em ações formativas e 

encontros que contam com 
palestras, debates e oficinas. 
Também incentiva a formação de 
plateias e a democratização do 
acesso à cultura, oferecendo 
uma programação de qualidade 
acessível a todos.
A edição de 2014 do FETO 
contou com 13 espetáculos 
selecionados entre 104 inscritos, 
vindos do Ceará, Distrito 
Federal, Minas Gerais, Rio de 
Janeiro, São Paulo e Santa 
Catarina nas categorias 'Escola 
de Teatro' e 'Teatro na Escola'.

“Esta é uma grande opor-
tunidade para valorizar a arte 
que vem dos estudantes”, diz o 
Vereador Vinícius Samôr, autor 
de uma representação (027/15) 

O Vereador Jorge Custódio Gervásio 
(PV), Presidente da Comissão de 
Saúde da Câmara Municipal de Ubá, 
apresentou duas proposições fa-
zendo questionamentos relacionados 
à Saúde. 
No Requerimento 112/15, ele solicita 
do Secretário de Saúde, Claudio 
Ponciano, mais esclarecimentos 
sobre o atendimento médico prestado 
aos moradores do distrito de 
Diamante. De acordo com o vereador, 
“o atendimento básico fornecido é 
realizado somente com uma médica, 
às terças-feiras e com a distribuição 
de cinco fichas para consulta”. 
Segundo o parlamentar, “é importante 
que sejam realizadas melhorias na 
área de Saúde em Diamante”.
Comissão de Saúde
Os vereadores Jorge Gervásio e 
Car los  Rufa to ,  membros  da  
Comissão de Saúde, estiveram na 
Unidade de Atenção Primária de 
Diamante e conversaram com as 
técnicas de enfermagem sobre a 
dificuldade de comunicação entre 
pacientes e a médica Cubana, Drª 
Mariela Sánchez Sánchez, e sobre o 
atendimento à população ocorrer 
apenas uma vez por semana.
A técnica de enfermagem Flávia 
Rodrigues informou que a médica 

atende às terças-feiras, de 7:30 às 
15:30 horas. “São realizadas apenas 
consultas na parte manhã, das quais 
cinco são agendadas e três 
destinadas à emergência. Na parte da 
tarde, a médica atende às demandas 
de receitas de remédios controlados. 
Porém, se houver pacientes em 
emergência é feito o atendimento”, 
explicou. Flávia disse, ainda, que não 
há falta de medicamentos e que as 
consultas com especialistas não têm 
sido demoradas.
Transporte de pacientes
Já na segunda proposição (119/15), 
Jorge Gervásio indica a necessidade 
do aumento do número de ônibus 
para o transporte de pacientes ao 
Hospital do Câncer, da cidade de 
Muriaé, em razão de o tratamento de 
radioterapia terminar bem antes do 
horário do retorno determinado. 
“Alguns pacientes são liberados às 8 
horas e precisam esperar até às 16 
horas para retornarem. Isso é 
desumano”, enfatiza.
O documento solicita, ainda, que seja 
verif icada a possibi l idade de 
fornecimento de lanche aos pa-
cientes, devido ao longo período de 
espera e por muitos serem pessoas 
carentes. As proposições foram 
aprovadas por unanimidade.

Os Vereadores Samuel Gazolla 
(PT), Darci Pires da Silva (PSC), 
Rafael Faêda (PP) e Vinícius 
Samôr (PTdoB), elaboraram uma 
representação (025/15), soli-
citando ao Deputado Estadual 
Dirceu dos Santos Ribeiro que 
intervenha junto ao governo do 
Estado para a instalação de uma 
Unidade de Atendimento Inte-
grado (UAI) em Ubá.
As Unidades de Atendimento 
Integrado (UAI) representam um 
novo conceito de atendimento ao 
cidadão realizado em um único 
local por meio de capacitação de 
servidores, otimização do parque 

tecnológico, disponibilização de 
equipamentos de informática com 
modelos de última geração, 
implantação de câmeras de segu-
rança e terminais de auto-
atendimento, importantes para a 
redução e eliminação de filas e, 
consequentemente, diminuição 
do tempo de espera do cidadão. 
“A SEPLAG (Secretaria de Estado 
de Planejamento e Gestão) já nos 
informou que está em estudo a 
ampliação do modelo UAI no es-
tado e que Ubá já foi identificada 
como potencial destinatário”, 
explicam os Vereadores.

(http://fetobh.art.br/2015/)
Site do festival



O plenário da Câmara 
Municipal de Ubá recebeu 
aproximadamente 300 
pessoas para um bate papo 
com a escritora Marina 
Colasanti promovido pelo 
Projeto Grandes Escritores 
-  P r o g r a m a  T I M  
ArtEducAção,  no dia 
14/05. Antes da conversa 
com a escritora, o público 
fo i  recepc ionado por  
Fabrício Sereno, que inter-
retou um dos textos de 
Marina Colasanti.
O projeto TIM Grandes 
Escritores é uma iniciativa 
do TIM ArtEducAção via-
bilizado por meio da Lei 
Estadual de Incentivo à 
Cultura, em parceria com a 
Secretaria Municipal de 
Cultura, e a Livraria e 
Papelaria Nobel, com o 
apoio da Câmara Municipal 
de Ubá, disponibilizando 
espaço, recursos e pessoal 
para colaborar e incentivar 

ações culturais como esta 
em nossa cidade.
Com uma produção mar-
cada pela diversidade, 
passeando pela ficção 
infanto-juvenil, textos e 
ensaios jornalísticos, con-
tos e minicontos, crônicas e 
poesias, a premiada es-
critora contou ao público 
c o m o  c o m e ç o u  s u a  
“aventura” profissional. 
“Comecei a escrever por 
uma casualidade no Se-
gundo Caderno do Jornal 
do Brasil, que era o jornal 
mais importante da época. 
Como eu tinha um bom 
texto e já estava no jornal, 
me pediram para escrever 
crônicas. E por isto, eu 
chegava em casa e come-
çava a escrever. Foi assim 
que escrevi meu primeiro 
livro”, contou Marina que 
falou sobre sua vida e obra 
aos presentes.
Sobre o evento, a escritora 

diz que é muito positivo e 
que faz a diferença por 
onde passa, principalmente 
para os jovens e os 
professores que muitas 
vezes não têm a opor-
tunidade de ir até os 
grandes centros para 
participarem das bienais, e 

que assim podem ques-
tionar e se apaixonar ainda 
mais pela leitura. Ela conta 
ainda que sempre participa 
deste tipo de iniciativa. “Sou 
veterana nos projetos do 
T IM  A r tEducAção  e ,  
sempre que posso, parti-

cipo pois acredito no poder 
de modificação que o 
evento proporciona”, des-
tacou.
Ao fim da conversa, Marina 
Colasanti autografou os 
livros de vários fãs de 
literatura.
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Câmara cria Frente Parlamentar 
em apoio ao Polo Moveleiro
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Indústria

Com mais de 16 mil 
empregos diretos e cerca 
de 330 empresas, o polo 
moveleiro de Ubá é o 
maior do estado de Minas 
Gerais e o quarto maior 
do país. Com o intuito de 
fortalecer as empresas e 
a busca de  incentivos 
fiscais e sociais, visando 
superar a crise e criar 
mais oportunidades, os 
Vereadores aprovaram 
por  unan imidade o  
requerimento 137/15, de 
autoria do Vereador 
Vinícius Samôr (PTdoB), 
que cria a Frente Par-
lamentar Regional em 
Defesa e Apoio ao Polo 
Moveleiro de Ubá.
A Frente irá empenhar-se 
politicamente, perante os 
governos estadual e 
federal, principalmente 
na luta pela equiparação 
do Imposto Sobre Cir-
culação de Mercadorias 
e Serviços (ICMS), alvo 
de guerra fiscal entre 
Minas, Rio de Janeiro e 
Espírito Santo, e que vem 
prejudicando as indús-
trias da região.
Uma Lei aprovada pelo 

governo do estado do Rio 
de Janeiro garante a 
fixação da alíquota de 2% 
do ICMS para fabricantes 
de móveis instalados no 
estado fluminense. Este 
é o mesmo percentual 
cobrado no estado do 
Espírito Santo. Atual-

mente, a alíquota co-
brada em Minas Gerais é 
de 12%. Essa situação 
prejudica o desenvol-
vimento do nosso polo e 
gera a migração de 
algumas indústrias por 
conta desse incentivo.
Além da Câmara Mu-

nicipal de Ubá, a Frente 
Parlamentar será com-
posta pelas câmaras das 
cidades integrantes do 
Polo: Guidoval, Piraúba, 
Rio Pomba, São Geraldo, 
Rodeiro, Tocantins e 
Visconde do Rio Branco. 
“Queremos que esta 

frente seja um instru-
mento que viabilize a 
obtenção de incentivos, 
desenvolvimento e pro-
gramas em benefício das 
empresas da nossa 
região”, finalizou o autor 
da proposição.

A Feira de Móveis de Ubá e Região (FEMUR) é uma das maiores feiras especializadas em móveis no país 
e onde o setor tem um grande volume de vendas. A próxima edição da Feira será em 2016

Para que seja possível a im-
plementação do programa Bolsa 
Reciclagem, o Vereador Samuel 
Gazolla Lima (PT) apresentou 
uma representação (024/15), 
onde solicita que o Deputado 
Estadual Dirceu dos Santos 
Ribeiro, interceda junto à 
Secretaria de Estado e Desen-
volvimento Sustentável de 
Minas Gerais, para que o 
programa seja aplicado em Ubá, 
em parceria com a Câmara 
Municipal.
Bolsa Reciclagem
É um incentivo financeiro con-
cedido pelo governo do Estado 
de Minas Gerais às cooperativas 
e associações de catadores de 
materiais recicláveis que fazem 
separação, enfardamento e 
comercialização de produtos 
recicláveis (papel, papelão,  
cartonado, plásticos, metais, 
vidros e outros resíduos pós-
consumo).
Para terem direito à Bolsa 
Reciclagem, as entidades de 
catadores de materiais reciclá-
veis precisarão manter atua-
lizados seus dados cadastrais 
no Estado, serem reconhecida 
como cooperativa ou associação 

pelo comitê gestor do Bolsa 
Reciclagem ou pela entidade por 
ele indicada e apresentar 
relação de repasses feitos a 
cooperados ou associados 
beneficiados pelo incentivo.
De acordo com as informações 
constantes no site da Secretaria 
de Estado de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável 
(SEMAD), está previsto o 
pagamento de R$ 1,5 milhão 
para as primeiras 56 orga-
n i z a ç õ e s  d e  m a t e r i a i s  
recicláveis aptas a receber o in-
centivo, concedido trimes-
tralmente às cooperativas ou 
associados, sendo que 90% dos 
recursos devem ser repassados 
aos catadores. Ainda segundo 
as regras, o restante poderá ser 
utilizado no custeio de despesas 
administrativas, investimento 
em infraestrutura e aquisição de 
equipamentos. A proposição foi 
aprovada por unanimidade.

Parlamentar quer implantação 
de incentivo à reciclagem 

prego no município. A Lei, san-
cionada em 15 de julho de 2014, 
deveria ter sido regulamentada 
em um prazo de 60 dias após sua 
publicação. 
O objetivo do programa é 
incentivar a geração de emprego 
e renda para os jovens; estimular 
programas de apoio à gestão e ao 
desenvolvimento das coope-
rativas de trabalho e incubadoras 
tecnológicas; além de buscar 
conceder incentivo às empresas 
que disponibilizem postos de 
trabalho para jovens sem 

qualificação profissional.
O programa beneficia jovens a 
partir dos 14 anos com matrícula e 
frequência em qualquer nível de 
ensino (fundamental, médio, 
técnico ou superior) que nunca 
tenham estabelecido relação 
formal de emprego; jovens de até 
25 anos, egressos do sistema 
penal; jovens portadores de 
necessidades especiais e jovens 
vinculados a programas de 
inserção social coordenados por 
órgãos públicos ou Organi-
zações Não Governamentais 

Vereador cobra aplicação 
do programa Primeiro Emprego

Regulamentação

(ONGs).
De acordo com o texto da Lei, 
para que o programa entre em 
operação, é necessário que o 
Poder Executivo constitua uma 
comissão especial de acompa-
nhamento composta por secre-
tarias, entidades filantrópicas, 
ONGs, Conselho Municipal de 
Assistência Social, Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança 
e do Adolescente, SINE, OAB, 
agentes financeiros oficiais e 
escola técnica.

O Vereador Vinícius Samôr 
(PTdoB) apresentou o Reque-
rimento 117/15, onde solicita ao 
prefeito Vadinho Baião que 
regulamente a Lei (4206/14) que 
institui o Programa Primeiro Em-

atletas com condições de se 
destacarem fora da cidade, 
porém, a falta de patrocínio é uma 
dificuldade constante. “Esta 
barreira pode ser superada com a 
concessão de bolsa-auxílio para 
os atletas não profissionais, ou 
seja, aqueles que praticam o 
esporte, mas não recebem salário 
para isso”, esclarece.
De acordo com o texto aprovado 
por unanimidade dos vereadores, 
o direcionamento do anteprojeto 
de Lei é voltado para atender 
desportistas e seus técnicos, nas 
modalidades individual ou coletiva 
e, dessa forma, auxiliar os 
talentos esportivos locais, que 
levarão o nome da cidade, seja na 
região, estado, país ou até mesmo 
em competições internacionais.

Parlamentar sugere criação do 
“Bolsa Atleta Municipal”

Esportes

“A criação de um projeto de Lei 
que institui o Bolsa Atleta 
Municipal é uma forma de criar 
uma política pública de incentivo 
aos talentos locais do esporte, 
através da ajuda financeira e de 
logística, como custeio para 
viagens, inscrições, hospedagem 
e alimentação para os atletas e 
seus técnicos”, just i f ica o 
Vereador Samuel Gazolla Lima, 
a u t o r  d e  u m a  I n d i c a ç ã o  
(121/2015), onde sugere ao 
Executivo a criação do programa, 
como forma de incentivo à prática 
esportiva de jovens, além de 
estimular os diversos atletas que 
já se destacam nas mais variadas 
modalidades esportivas, repre-
sentando o município.
De acordo com o autor da 
proposição a cidade tem muitos 

Vereador Samuel Gazolla Lima (PT), 
autor da proposição

Ambiente

Com o intuito de preparar as 
crianças para serem pedestres 
e motoristas conscientes e mul-
tiplicadores de boas práticas no 
trânsito, prevenindo acidentes e 
reduzindo o número de vítimas 
em toda a cidade, o Vereador 
Carlos Rufato apresentou um 
requerimento (102/15) soli-
citando ao 21º batalhão PMMG 
que façam estudos para 
viabilizar a implementação do 
projeto “Transitolândia”.
A Transitolândia é um projeto 
sobre o trânsito com caráter 
interdisciplinar e tem como obje-
tivos difundir conhecimentos 
sobre a importância de loco-
moção dos alunos em seu 
cotidiano, no ir e vir para a 
escola e contribuir com a comu-
nidade, ao trabalhar com profes-
sores, estudantes e familiares 
os saberes na área de educação 
para o Trânsito.
Dados Oficiais - De acordo com 
os dados da Organização 
Mundial de Saúde (OMS - 
2005), um milhão de crianças 
entre zero e 14 anos de idade, 
morrem em decorrência de 

acidentes todos os anos ao 
redor do mundo e, cerca de 50 
milhões ficam com sequelas 
permanentes. E aqui no Brasil 
não é tão diferente, pois, de 
acordo com o Ministério da 
Saúde, cerca de seis mil 
crianças até 14 anos morrem e 
140 mil são hospitalizadas 
anualmente no país, represen-
tando R$ 63 milhões gastos na 
rede do Sistema Único de 
Saúde (SUS). Os números 
apresentados demonstram a 
urgência de medidas, sobre-
tudo, educacionais capazes de 
reverter esta situação.

Futuro
Legislativo propõe projeto 

de Educação para o trânsito

Programa federal
O governo brasileiro mantém, 
desde 2005, o maior programa de 
patrocínio individual de atletas no 
mundo. O público beneficiário são 
atletas de alto rendimento que 
obtêm bons resultados em 
competições nacionais e inter-
nacionais de sua modalidade. O 
programa garante condições 
mínimas para que se dediquem, 
com exclusividade e tranquilidade, 
ao treinamento e competições 
locais, sul-americanas, pan-
americanas, mundiais, olímpicas e 
paraolímpicas. Desde 2012, com a 
Lei 12.395/11, é consentido que o 
candidato tenha outros patro-
cínios, o que permite que atletas 
consagrados possam ter a bolsa e, 
assim, contar com mais uma fonte 
de recurso para suas atividades.

Câmara recebe escritora Marina Colasanti

Cerca de 300 pessoas estiveram presentes à Câmara para participar do bate papo com a escritora



Eu creio que Deus quer que tenhamos uma Ubá, 
uma Minas e um Brasil mais justos, vistos com um 
olhar mais humano. Não estamos mais no tempo de 
discursos vazios e sem nenhuma ação.
A cada palestra que sou convidado me deparo com 
ideias inovadoras e projetos ousados voltados para 
o tratamento de dependentes químicos em clínicas 
bem equipadas atendidas por psicólogos, médicos, 
benefícios do INSS e outros. Isso sem contar os 
inúmeros casos de curas e libertações realizadas por 
meio do poder da fé, o que não são poucos.
Confesso, porém, que fico estarrecido ao observar 

que o governo não se preocupa em investir nas fronteiras com mais 
diligência. Aviões, radares, homens prontos para impedir a entrada de 
drogas e traficantes por terra, ar e mar. É impressionante como essas 
medidas não são tomadas. Parece que o problema não incomoda em nada a 
grande parte das autoridades que, ao que parece, não traz consigo princípios 
éticos, familiares, religiosos. “Se não está acontecendo nada de mal com a 
minha família está tudo bem”.
E quando o filho do papai comete um crime hediondo por estar drogado, a 
mídia (paga) divulga que ele estava passando por uma “crise psicológica”. 
Ex: O dançarino da Globo foi  encontrado em local suspeito porém a notícia 
dada foi que ele teria sido “confundido” com um traficante.
Apesar de tudo, creio que as coisas têm jeito. Espero mais das pessoas  e de 
Deus. Sou Ubá e Brasil. Não desisto nunca!

LEI ESTÁGIOS
Quando assumimos nosso mandato de vereador uma 
das primeiras conquistas foi a apresentação e 
aprovação da lei que criou o programa de estágios na 
prefeitura de Ubá. Medida importante para 
democratizar o acesso às vagas de estágios e acabar 
com a prática que existia até então do QI (“quem 
indica”), causando injustiça e favorecimento de 
indicações políticas. Hoje os beneficiados conquistam 
as vagas por seu mérito e qualificação, através de 
processo seletivo e análise social. 
O processo seletivo será realizado no dia 31 de Maio 
de 2015, de 8h às 11h, na Universidade do Estado de 

Minas Gerais UEMG, situada à Av. Olegário Marciel, nº 1427, Bairro 
Industrial, Ubá – MG.
CONQUISTAS PARA UBÁ
Mês passado estive em reunião no gabinete do Presidente Nacional do PTdoB e 
Deputado Federal Luis Tibé, solicitando projetos para a juventude, focando 
superar a violência e as drogas. O deputado conseguiu e me entregou cópia da 
liberação de recursos de parcelas atrasadas do Ministério dos Esportes e da 
Educação para as obras dos Ginásios Esportivos que estão sendo construídos 
no bairro Cohab e Povoado São Domingos/Colônia Padre Damião, como, 
também, novos recursos para os programas realizados em Ubá, entre os quais o 
Geração Esporte e Ações Públicas nos Distritos e Escolas, beneficiando 
centenas de jovens com práticas esportivas, oficinas e acompanhamento social. 
No final do encontro pedi ao deputado para incluir Ubá nos programas Crack é 
Possível Vencer e Estação Juventude.

Dizem que quando os noivos marcam a data do casamento, o tempo 
voa. Na política também o tempo é fator determinante nas 
manobras dos partidos. As eleições municipais de outubro do ano 
que vem sinalizam um prazo fatal para outubro próximo. É que um 
ano antes do pleito, todos devem estar filiados a algum partido, 
caso queiram se candidatar. Os candidatos a prefeito começam a 
despontar para formar uma base forte e escolher possíveis 
candidatos à vereança bons de votos. Aqueles que já têm seus 
mandatos muitas vezes retardam suas definições para evitar serem 
atropelados antes da hora e do assédio. No entanto, os que não têm 
mandato necessitam ganhar visibilidade. Fomos procurados por 
dois conhecidos ubaenses, Dr. Norton Antônio Fagundes Reis 
(PMDB) e Anderson Canheschi Badaró (PSB), ambos 
determinados a ocupar o prédio da Pça. São Januário. Norton, 
advogado e diretor da Coteminas, assessor por longa data do ex-
vice-presidente José Alencar Gomes da Silva, foi vereador em Ubá, 

presidente da Associação Comercial, APAE e do Tabajara Club, e coordenador da vitoriosa 
campanha de Alencar para o Senado em 1998. Deverá ter o apoio de Josué Gomes da Silva, 
candidato ao Senado em Minas no ano passado e filho de Alencar. Já Badaró, originário de 
tradicional família na cidade, foi por muitos anos âncora do jornal que a TV Um transmite no 
início da tarde, destacando-se pelo carisma e defesa da população. É o primeiro suplente da sua 
coligação à Câmara Municipal de Ubá e assessor do deputado estadual Roberto Andrade, de quem 
coordenou a campanha na região. Conversamos também com o vereador do PSDB Carlos Rufato. 
Afirmou que desta vez o partido lança um candidato, já que há quase oito anos está a reboque do 
PT, no cargo de vice-prefeito. Carlos está solicitando uma reunião urgente do partido, com receio 
de perder terreno na disputa eleitoral. Mas para quem acha que já viu de tudo, assessores do 
prefeito Vadinho Baião (PT), já no seu segundo mandato, espalham que o mesmo poderá ser 
candidato a vereador; neste caso teria de renunciar seis meses antes e entregar a prefeitura ao vice 
Dr. Eduardo Vieira (PSDB). Isto deve-se a debandada dos principais nomes do partido, que 
isolaram Vadinho na prefeitura. Desta forma o prefeito pretende segurar alguns militantes até 
outubro. Esta possível saída não deverá agradar aos caciques petistas em Belo Horizonte, que 
andam atritados com o prefeito desde a coligação com o PSDB e que culminou agora com a 
entrega da direção da Fhemig - Colônia Padre Damião - aos pedessistas. 

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 438/13
O Vereador requer na forma regimental e após aprovação 
plenária, o envio de correspondência ao ilustre prefeito de 
Ubá, Vadinho Baião, solicitando-lhe a gentileza de 
determinar ao setor competente da prefeitura, a realização 
de asfaltamento da rua Laura Nicolato, a pedido dos 
moradores.

Indicação 360/13
O Vereador requer na forma regimental e após aprovação plenária, o envio de 
correspondência ao ilustre prefeito de Ubá, Vadinho Baião, solicitando-lhe a gentileza 
de determinar ao setor competente da prefeitura, a realização de asfaltamento da rua 
Maria Gabriela Fernandes, bairro Jardim Helena.

Indicação 340/13
O Vereador requer na forma regimental e após aprovação plenária, o envio de 
correspondência ao ilustre prefeito de Ubá, Vadinho Baião, solicitando-lhe a gentileza 
de determinar ao setor competente da prefeitura, a construção de mais bueiros na rua 
Cristiano da Mota Júnior, bairro Louriçal.

Indicação 346/13
O Vereador requer na forma regimental e após aprovação plenária, o envio de 
correspondência ao ilustre prefeito de Ubá, Vadinho Baião, solicitando-lhe a gentileza 
de determinar ao setor competente da prefeitura, a realização de asfaltamento da rua 
Lambari, bairro Ponte Preta.

Caros eleitores!

Venho falar sobre os eventos que estão sendo 
realizados na Câmara Municipal de Ubá, todos 
feitos com muita competência e carinho em vários 
segmentos, tanto no urbano quanto no rural. 

Estamos num mundo globalizado, portanto, temos 
que estar bem informados sobre o que está 
acontecendo a nossa volta, assim, aproveito para 
convidar a todos os ubaenses para participarem 

desses eventos. Venham até a câmara Municipal! 

Esta Casa de Leis é o lugar onde o povo pode se expressar e fazer suas 
reivindicações junto aos seus vereadores que são os verdadeiros 
representantes da população. Também quero falar sobre a escola do 
Legislativo que faz várias apresentações para as crianças de nossas 
escolas, sem exceção. 

Só de ver como as crianças recebem essas informações, com tanto 
entusiasmo e interesse, é gratificante. Mas, para que tudo isso seja 
possível, temos que reconhecer o trabalho de dois jovens que vieram 
agregar valores a esta Casa, são eles, o jovem Jardel Peron Waquim e a 
jovem Marcela Vieira de Mello que são motivo de orgulho para todos os 
colaboradores desta Casa de Leis.

DIA 31 DE MAIO – DIA MUNDIAL DE 
COMBATE AO FUMO.
O dia 31 de maio foi escolhido para ser o Dia Mundial 
de Combate ao Fumo. Nesta data, toda sociedade 
deve refletir sobre os malefícios da nicotina e exercer 
medidas de prevenção, mas, infelizmente, este fato 
não ocorre na prática diária. Pra mim, todo dia é dia 
de prevenção e é uma ação que deveria começar na 
família, seguir pela escola e por todos os grupos 
sociais. Este é um problema mundial. Conforme a 
história nos conta, a nicotina (substância 
estimulante) foi descoberta na América em 1492, 
pelos europeus que, em contato com o tabaco, 

originário deste continente, era utilizado pelos índios que ali habitavam. Suas 
folhas eram queimadas em longos cachimbos, sendo então fumadas para 
afastar os maus espíritos e invocar os deuses.
Na metade do século XVI, o hábito de fumar cigarro já tomava conta da maior 
parte do mundo. As pesquisas e a literatura afirmam que o "cigarro é o maior 
causador de problemas de saúde, principalmente nos pulmões e no coração". E 
neste século, escutamos que o "tabagismo é um problema de saúde pública". 
Se é um problema social, toda sociedade deve estar engajada no combate a esta 
droga lícita.
Muitas leis já foram feitas sobre a questão do tabagismo. A cada dia, mais 
pessoas se conscientizam dos malefícios do cigarro, pois o espaço dos 
fumantes foi reduzido e agora são considerados "excluídos", mas excluídos 
para não fazerem mal aos fumantes passivos de outrora e para eles mesmos.

É um grande sonho não somente para a cidade de 
Ubá, como também para a toda microrregião, 
melhorias nas condições e nos tratamentos de 
câncer. Sabemos que o sucesso na cura possui 
estreita relação com a rapidez no diagnóstico, 
proporcionando uma maior qualidade de vida aos 
pacientes.
Os ubaenses que necessitam de realizar 
tratamento contra o câncer, devem viajar até Juiz 
de Fora ou Muriaé. Esses deslocamentos são 
cansativos, pois os pacientes saem de madrugada 
e não são raras as ocasiões que ficam o dia todo 

sem alimento, quando estão distantes de casa. Desta forma, em busca de 
melhorias no tratamento de câncer para os munícipes de Ubá e região, 
convidei o Secretário do Estado de Saúde de Minas Gerais, Sr. Fausto 
Pereira dos Santos, juntamente com os demais membros da Comissão de 
Saúde da Câmara de Ubá, para uma reunião em Belo Horizonte, onde 
discutiremos a possibilidade de que seja oferecido o tratamento contra o 
câncer em nossa cidade, por meio de radioterapia e quimioterapia. Os 
tratamentos podem ser realizados de forma isolada ou em conjunto, sendo 
a forma mais apropriada definida pelo médico. 
Despeço-me, mais uma vez agradecendo à atenção, e estou à disposição 
para quaisquer dúvidas e pedidos. Aguardo-lhes na próxima edição do O 
Legislativo!

Uma das grandes preocupações dos moradores do 
Bairro São Matheus é o calçamento das ruas que 
ainda não possuem esta benfeitoria. Dessa forma, 
por meio da Indicação nº 099/15, solicitei ao 
Prefeito a realização do calçamento e a instalação 
de rede de captação de esgoto nas ruas do bairro 
São Matheus e pedi, também, o agendamento de 
uma reunião com o Prefeito ou representante para 
o esclarecimento de dúvidas e o recebimento de 
sugestões dos moradores daquela localidade.
No beco público Francisco Xavier Gomes, no 
Bairro Primavera, solicitei à Prefeitura, através do 

Requerimento nº 073/15, a urgente obra de reconstrução do muro que 
desabou, que está trazendo grande transtornos aos moradores. Vale 
lembrar que foi promessa do Executivo Municipal a rápida solução do 
problema, porém, até o presente momento, a situação permanece da 
mesma maneira.
Com relação ao transporte público, especialmente no Bairro Paulino 
Fernandes, solicitei à Direção da Viação Ubá, por meio da Representação 
nº 020/14, para que seja verificada a possibilidade de reunir com os 
moradores com o objetivo de discutir sobre a abertura de uma linha de 
ônibus, visando ao transporte com destino ao centro da cidade, via Bairro 
Inês Groppo.
Despeço-me, agradecendo à atenção, e lhes aguardo na próxima edição do 
jornal O Legislativo.

15 DE MAIO: DIA DO ASSISTENTE SOCIAL.
O mês de maio traz data muito especial para os Assistentes 
Sociais: o dia 15, quando se comemora o seu dia e marca a 
profissão desde o seu nascimento. Em 15 de maio de 1891, o 
Papa Leão XIII publicava a Encíclica "Rerum Novarum", 
apresentando ao mundo católico os fundamentos e as diretrizes 
da Doutrina Social da Igreja. Era a primeira Encíclica Social já 
escrita por um Papa e, arcava o posicionamento da Igreja frente 
aos graves problemas sociais que dominavam as sociedades 
européias. Para os assistentes sociais europeus, a Encíclica 
publicada naquele dia 15 de maio, trazia um conteúdo muito 
especial. Atônitos frente à complexidade dos problemas 
existentes e teoricamente fragilizados em conseqüência de sua 
formação ainda bastante precária, aqueles profissionais 

assumiam o documento e os ensinamentos ali contidos, como base fundamental de seu 
trabalho. E, desse modo, se aproximavam cada vez mais da Igreja Católica européia que por 
sua vez, assumia progressivamente a sua liderança sobre o enfoque das práticas sociais 
daqueles profissionais. No Brasil, o Serviço Social foi criado em 1936, a partir das iniciativas 
dos grandes líderes da Igreja Católica no País, inspirados na Doutrina Social da Igreja então 
enriquecida por uma nova Encíclica Social: a "Quadragésimo Ano" redigida pelo Papa Pio XI 
e publicada no dia 15 de maio de 1931 em comemoração aos quarenta anos da Rerum 
Novarum. E, desse modo, gestada no seio da prática da "Ação Social Católica", ou, 
simplesmente, "Ação Católica" - no Brasil a profissão cresceu sob a liderança da Igreja e, até o 
início dos anos 60, recebeu a influência direta e decisiva da sua "Doutrina Social". Mas, o fato 
de sabermos que o dia "15 de maio" é uma homenagem à publicação da "Rerum Novarum" - 
documento que embalou a profissão em berço e lhe sustentou a vida - não esgota o assunto em 
pauta. Quem determinou que assim o fosse? É uma data comemorada apenas por assistentes 
sociais brasileiros? Estas são algumas perguntas que na literatura encontrada, bem como nos 
contatos estabelecidos na fase preparatória desse artigo, não responderam a estas indagações. 
Cabe, portanto, aos assistentes sociais interessados na história profissional, se embrenhem 
pelos caminhos da pesquisa em busca dessas respostas e de outras relativas ao tema. 

Indicação 050/15: O Vereador requer o envio de 
correspondência ao excelentíssimo senhor 
prefeito, Vadinho Baião, solicitando-lhe que 
determine ao setor competente da municipalidade 
a extensão de rede elétrica com luminárias na Vila 
Clementino, Comunidade Santo Anastácio.
Indicação 050/15: O Vereador requer o envio de 
correspondência ao excelentíssimo senhor 
prefeito, Vadinho Baião, solicitando-lhe que 
determine ao setor competente da municipalidade 
a extensão de rede elétrica com luminárias na Vila 
Ribeiro, comunidade do Córrego Fundo.

Indicação 053/15: O Vereador requer o envio de correspondência ao 
excelentíssimo senhor prefeito, Vadinho Baião, solicitando-lhe a 
possibilidade de inserir na programação de obras da prefeitura o 
calçamento das ruas da Vila Moreto.
Requerimento 143/14: O Vereador requer o envio de correspondência ao 
excelentíssimo senhor prefeito, Vadinho Baião, que determine ao setor 
competente da prefeitura, a realização do asfaltamento da rua Vila Nova, 
Vila Casal. 
Requerimento 05/14: O Vereador requer o envio de correspondência ao 
excelentíssimo senhor prefeito, Vadinho Baião, que determine ao setor 
competente da prefeitura, a viabilização de estudos técnicos para a 
construção de uma ponte de concreto na comunidade rural de Ubá 
Pequeno.
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As crises de abastecimento de água na cidade, entre o final do ano passado e início deste ano, demonstraram que vivemos em uma situação de escassez de recursos hídricos. As últimas 
chuvas dos meses de Março e início de Maio trouxeram a falsa impressão de que a situação de crise hídrica é passado. Infelizmente, acredito que ainda iremos passar por novas situações 
de dificuldades de desabastecimento para a população, principalmente das partes mais altas da cidade. A falta de investimento, ausência quase total de planejamento por parte da 
concessionária, de gestão e fiscalização por parte do poder público municipal, o mau uso do recurso hídrico pela população, aliados ao período de escassez, trouxeram a evidência que é 
preciso investir na melhoria da qualidade ambiental de nossa bacia hidrográfica e não somente na gestão dos recursos hídricos. Investir ambientalmente na bacia hidrográfica do Rio 
Ubá significa investir em algumas ações que considero importantes. Podemos destacar algumas delas, que foram, inclusive, objeto de proposições de nosso mandato de vereador, tais 
como: criar novas Unidades de Conservação no município: áreas ambientalmente protegidas, como a criação de um Parque Municipal de proteção integral, bem como a criação de nova 
APA – Área de Proteção Ambiental, preferencialmente em áreas de remanescentes florestais; criar um programa de Pagamento de Serviços Ambientais, com incentivos financeiros 
diretamente para o produtor rural (como produtor de água), investir em informações, ações estruturais de contenção de processos erosivos, recuperação de áreas degradadas, 
construção de barraginhas, reflorestamento, proteção das APP's, etc; investir na recuperação ambiental de nascentes urbanas e rurais e na criação de corredores ecológicos, que 
possibilitem a troca gênica de espécies animais e vegetais, características da Mata Atlântica; criar programas de reciclagem e valorização dos catadores (verdadeiros agentes 
ambientais), como o “Bolsa Reciclagem” organizados através de cooperativas com objetivo de reduzir o volume de lixo destinado ao aterro sanitário de JF, diminuir custos, gerar 
emprego e renda; buscar a municipalização da gestão ambiental da cidade, com o fortalecimento do Conselho Municipal do Meio Ambiente, da fiscalização ambiental e melhora nos 
processo de regularização ambiental; criar um código ambiental no município para base e segurança jurídica dos processos ambientais no município; implementar programas 
contínuos de educação ambiental e agenda ambiental para o município, como a Agenda 21; além é claro, do saneamento básico! Entre outras. Enfim, é preciso impor um desafio à 
gestão ambiental no município, com planejamento estratégico e ações pro-ativas visando o desenvolvimento sustentável. Desde já agradeço a atenção de todos e nos colocamos à 
disposição.


