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Foi entregue no dia 02/06 ao 
Presidente do Asilo São Vicente 
de Paulo, Jorge Gravina, pelas 
mãos dos Vereadores Samuel 
Gazolla, presidente do Legislativo 
ubaense, e Vinícius Samôr, o 
resultado da coleta de doações 
para a entidade. Durante o mês de 
maio, a Câmara Municipal de Ubá 
apoiou o Asilo na campanha 
"Maio Solidário" e a sede do 
Legislativo foi um dos pontos de 
coleta, que recebeu doações tanto 
de servidores quanto da comu-
nidade.
Foram arrecadados na Câmara os 
seguintes itens: arroz (24 kg), 

feijão (10 kg), açúcar (12kg), 
biscoito água e sal (19 pacotes), 
biscoito maisena (17 pacotes), 
óleo de soja (5 litros), leite (2 
litros), suco (1 litro), fraldas 
geriátricas (28 pacotes), macarrão 
(1 pacote), molho de tomate (1 
pacote) e adoçante (1 unidade).
Na oportunidade, o vereador 
agradeceu aos que participaram 
desta campanha: ”A verdadeira 
solidariedade consiste em ajudar 
alguém movido pela convicção de 
justiça e igualdade. Agradecemos 
a cada servidor e a cada cidadão 
que colaborou nesta ação”.
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O terceiro encontro de Formação 
Política, promovido pela Câmara 
Municipal de Ubá, por inter-
médio da Escola do Legislativo, 
ocorrido no dia 30/05, teve  como 
facilitador o mestrando em 
Ciências Sociais, Gustavo 
Paccelli (UF JF).
O evento contou com a parti-
cipação de um eclético grupo 
formado por cerca de setenta 
pessoas, entre as quais os 
Vereadores Samuel Gazolla Lima 
(PT), Rafael Faêda (PP), Vinícius 
Samôr de Lacerda (PTdoB) e 

Pastor Darci Pires da Silva 
(PSC), além de representantes de 
diversos Partidos Políticos, 
Movimentos Sociais, assim 
como trabalhadores de várias 
áreas de atuação e estudantes, 
todos  animados com os debates, 
provocações e conteúdo apre-
sentado no encontro que teve 
como tema “Política e Demo-
cracia: Discutindo as questões do 
nosso tempo.”
O próximo evento (27/06) terá 
como facilitador Luís Gustavo 
D’ávila Riani.
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Aplicativo vai possibilitar mais interação entre Câmara e população

Câmara inova com aplicativo móbile

Escola do Legislativo realiza
 mais um encontro

 de formação política

Escola do Legislativo promove capacitação para produtores rurais
Vereadora solicita calçamento para distritos
Parlamentar quer construção de unidade educacional

Câmara arrecada alimentos 
para campanha Maio Solidário
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Expediente

Câmara inova com 
aplicativo móbile

avisados quando este for  
encerrado. Desta forma, a Câmara 
Municipal de Ubá poderá 
acompanhar as demandas da 
população com mais precisão, em 
tempo real, tornando o processo 
de atendimento ao cidadão mais 

ágil, confiável e 
transparente.
”O aplicativo irá 
possibilitar uma 
participação mais 
efetiva do cidadão 
na vida da cidade. 

Será um importante instrumento 
de interação popular e uma modi-
ficação de toda estrutura de 
comunicação entre a população e 
o Legislativo”, destaca o pre-
sidente da Câmara.
Segundo Samuel Gazolla, a 
intenção é facilitar ainda mais o 
acesso da população aos serviços 
públicos e envolver as pessoas 
nas resoluções dos problemas de 
seus bairros e na definição de 
políticas públicas para a cidade.
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Durante a reunião ordinária 
ocorrida no dia 25/05, o 
Vereador Samuel Gazolla 
Lima (PT) apresentou 
representação (030/15) soli-
citando às Secretarias de 
Estado da Educação e de 
Ciência,  Tecnologia e 
Ens ino  Super io r,  que  
viabilizem, em parceria com 
governo federal, a cons-
trução de uma unidade 
educacional em Ubá por 
meio do programa Brasil 
Profissionalizado. 
“A instalação da instituição 

em Ubá irá proporcionar, 
com mais qualidade, a 
realização das atividades de 
ensino, pesquisa e extensão 
Além de contribuir para o 
desenvolv imento  eco-
nômico, social e ambiental 
do município de Ubá”, 
garante Samuel Gazolla.
Brasil Profissionalizado - 
O programa tem o objetivo 
de fortalecer as redes 
estaduais de educação 
profissional e tecnológica. A 
iniciativa prevê o repasse de 
recursos do governo federal 

para que os estados invistam 
em suas escolas técnicas. 
Criado em 2007, o programa 
possibilita a modernização e 
a expansão das redes 
públicas de ensino médio 
integradas à educação 
profissional, uma das metas 
do Plano de Desenvol-
vimento da Educação (PDE) 
e do Plano Nacional da 
Educação, buscando in-
tegrar o conhecimento do 
ensino médio à prática.
Os recursos repassados pelo 
MEC podem ser  em-

Parlamentar quer construção 
de unidade educacional

Mais cidadania, mais parti-
cipação e mais interação. Estas 
são as novas prioridades da 
Câmara Municipal de Ubá. Nos 
últimos cinco meses, a sede do 
Legislativo ubaense recebeu a 
visita de mais de vinte mil pessoas 
que se envolveram nos cursos, 
palestras, exposições itinerantes, 
eventos culturais,  audiências pú-
blicas e seminários sobre assuntos 
relevantes  e diversificados como 
o autismo, a construção de 
barraginhas , o cooperativismo, o 
novo Código Florestal ou a 
função atual do jornalismo. 
Contribuir para a formação 
política dos cidadãos e aproximá-
los do dia a dia dos parlamentares 
é um objetivo da Mesa Diretora. 
”Queremos que o ubaense 
participe ativamente da vida 
política do município”, explica o 
Vereador Samuel Gazolla Lima 
(PT), Presidente da Câmara. 
É neste clima de intensa parti-
cipação que a Câmara Municipal 
esta preparando um aplicativo 
gratuito que permitirá a qualquer 
cidadão enviar por meio do 
celular reivindicações, sugestões 
de serviços, reclamações, ins-
crições para cursos.
Todos os que bai-
xarem o aplicativo 
p o d e r ã o  e n c a -
m i n h a r  s o l i c i -
t a ç õ e s ,  a c o m -
panhar o status do 
seu pedido e serão 

Conectividade

capacitação para produtores rurais

Formação

Capacitação

Educação

pregados em obras de infra-
estrutura, desenvolvimento 
de gestão, práticas peda-
gógicas e formação de 
professores. 
Além das salas de aula, as 
escolas contam com labo-
ratórios que associam a 
teoria à prática. “O modelo 
pretendido para ser cons-
truído na cidade de Ubá 
prevê o atendimento a 1200 
alunos e a construção de um 
auditório para 400 pessoas”, 
explica o autor da propo-

sição.
Ubá - A implantação de uma 
Escola Técnica do Brasil 
Profissionalizado na cidade 
já fez parte de reuniões entre 
prefeitura e governo esta-
dual. “A cidade é sede do 
maior pólo moveleiro do 
Sudeste do país e possui, 
aproximadamente, 110 mil 
habitantes e uma micror-
região que reúne mais de 300 
mil pessoas, em 20 muni-
cípios que também serão 
atendidos”, finaliza Samuel 
Gazolla.

O terceiro encontro de 
Formação Política, promo-
vido pela Câmara Muni-
cipal de Ubá, por inter-
médio da Escola  do 
Legislativo, ocorrido no 
dia 30/05, teve como fa-
cilitador o mestrando em 
Ciências Sociais, Gustavo 
Paccelli (UF JF). O evento 
contou com a participação 
de um eclético grupo 
formado por cerca de 
setenta pessoas, entre as 
qua i s  os  Vereadores  
Samuel Gazolla Lima (PT), 
Rafael Faêda (PP), Vinícius 
Samôr de Lacerda (PTdoB) 
e Pastor Darci Pires da 
Silva (PSC), além de 
representantes de diversos 
Partidos Políticos, Movi-
mentos Sociais, assim 
como trabalhadores de 
vários setores e estudantes, 
todos  animados com os 
debates, provocações e 
conteúdo apresentado no 
encontro que teve como 
tema “Política e Demo-

cracia: Discutindo as 
questões do nosso tempo.”
Encontros mensais que 
busquem resgatar o real 
significado da Política, 
vista como a capacidade de 
compreender a realidade 
em múltiplos níveis, e 
também a de atuar nela de 
modo concreto, é com-
preendida como uma 
necessidade de todos. Este 
foi o principal fator que 
levou a Câmara Municipal 
a ocupar este espaço como 
instituição privilegiada de 
debates que deve ser. 
“Acreditamos que este 
evento contribui para a 
formação crítica dos ci-
dadãos, possibilitando uma 
ampla discussão e mo-
bilização em prol do bem 
estar de toda a sociedade”, 
exp l i cou  o  ve reador  
Vinícius Samôr, diretor da 
Escola do Legislativo.
O próximo evento (27/06) 
terá como facilitador Luís 
Gustavo D’ávila Riani.

Escola do Legislativo realiza mais um encontro
de formação política

sustentáveis  (programas de 
segurança alimentar e merenda 
escolar, feiras livres, varejo, ata-
cado); censo do setor agropecuário 
do estado de Minas Gerais.
Já na sexta-feira (29/05), os 
palestrantes falaram sobre “Pro-
dução Orgânica”: cenário atual da 
produção de alimentos orgânicos no 
Brasil; mercado dos produtos 
orgânicos no Brasil atualmente e 
perspectivas futuras; legislação; 
técnicas de cultivos de alimentos 
orgânicos.
De acordo com o Diretor da Escola 
do Legislativo, Vereador Vinícius 
Samôr de Lacerda (PTdoB), “a 
busca por capacitação é o primeiro 
passo para dar eficácia e susten-
tabilidade às atividades agrícolas, 
sejam do agronegócio ou da 

Técnicas Agrícolas e Produção 
Orgânica foram temas de mais duas 
palestras que a Escola do Le-
gislativo da Câmara Municipal de 
Ubá promoveu, em maio, dire-
cionadas aos produtores rurais, 
ambas ministradas pelos técnicos da 
Agroplan, empresa júnior vinculada 
à Universidade Federal de Viçosa. 
Os palestrantes foram Igor 
Boninsenha, Antônio Carlos de 
Oliveira Júnior, Renato Lorenzon 
Villaschi, Rodrigo Altoé e Pablo 
Monteiro Andrades.
Na quinta-feira (28/05), o tema foi 
“Técnicas Agrícolas”. Foram abor-
dados assuntos como agricultura 
convencional versus agricultura 
sustentável, técnicas gerais de 
cultivo dos principais produtos da 
região, mercado dos produtos 

agricultura orgânica. Ela é que pode 
indicar os caminhos para o aumento 
da geração de renda aliado ao 
crescimento sustentável também na 
área rural”.

Agroplan
É uma Empresa Júnior do Curso 
d e  A g r o n o m i a  d a  U F V.  
Representa um intercâmbio entre 
Universidade, iniciativa privada, 
ex-alunos, órgãos públicos e 
profissionais do agronegócio em 
geral. É uma associação civil, 
criada e composta por alunos de 
graduação da UFV que desen-
volvem projetos orientados por 
professores especializados na 
área de atuação.

Furtos, roubos, desrespeito às 
leis de trânsito. Estas foram 
algumas das queixas apre-
sentadas por moradores do 
distrito de Diamante ao Sub-
comandante do 21º Batalhão 
de Polícia Militar, Major PM 
Giovani do Carmo Ramos em 
reunião organizada pelo Vice-
Presidente da Câmara Muni-
cipal, Vereador Rafael Faêda 
(PP), ocorrida na sede da 
coorporação militar (29/05).
Durante a conversa, os cida-
dãos solicitaram mais pre-

sença de efetivo policial na 
localidade. “Gostaríamos que 
a PM estivesse mais presente, 
por meio de uma Base Móvel 
Comunitária”, disse um dos 
moradores que pediu para não 
ser identificado.
De acordo com o Major 
Giovani, a falta de registro de 
boletins de ocorrência causa 
uma falsa impressão de segu-
rança: “Como não há o re-
gistro, acreditávamos que 
tudo estava dentro da nor-
malidade. É preciso que as 

pessoas não se sintam in-
timidadas em registrar as oco-
rrências para que possamos 
conhecer as reais situações de 
cada área do município”. 
“Sabemos que o efetivo poli-
cial do 21º Batalhão PMMG 
não é o ideal para toda a 
região, mas temos que 
concentrar esforços para que 
os cidadãos sintam-se seguros 
não só na área central de Ubá, 
mas, também, nos nossos 
distritos de Diamante, Mira-
gaia e Ubari”, pontuou o 
Vereador Rafael Faêda.

Moradores de distrito pedem mais policiamento
Segurança

Vereador Rafael Faêda (E) e o Major Ramos (D)

Queremos que o ubaense 
participe ativamente 

da vida política do município
Samuel Gazolla Lima
Presidente da Câmara

Escola do Legislativo promove 
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Câmara arrecada alimentos para campanha 
Maio Solidário

15 de Junho de 2015 15 de Junho de 2015

Solidariedade

Foi entregue no dia 02/06 ao 
Presidente do Asilo São 
Vicente de Paulo, Jorge 
Gravina, pelas mãos dos 
Vereadores Samuel Gazolla, 
presidente do Legislativo 
ubaense, e Vinícius Samôr, o 
resultado da coleta de doações 
para a entidade. Durante o mês 
de maio, a Câmara Municipal 
de Ubá apoiou o Asilo na 
campanha "Maio Solidário" e 
a sede do Legislativo foi um 
dos pontos de coleta, que 
recebeu doações tanto de 
servidores quanto da comu-
nidade.
Foram arrecadados na Câmara 
os seguintes itens: arroz (24 
kg), feijão (10 kg), açúcar 
(12kg), biscoito água e sal (19 
pacotes), biscoito maisena (17 
pacotes), óleo de soja (5 
litros), leite (2 litros), suco (1 
litro), fraldas geriátricas (28 
pacotes), macarrão (1 pacote), 
molho de tomate (1 pacote) e 
adoçante (1 unidade).
“Mais do que um ponto de 
arrecadação, a Câmara estru-
turou nossa campanha com 
divulgação. Houve quem trou-
xesse sua doação e comentava 
que havia escutado a propa-
ganda no rádio. Agradecemos 
muito ao Legislativo ubaense 
por ter abraçado nossa cam-
panha”, disse Jorge Gravina.
Na oportunidade, o vereador 
agradeceu aos que parti-
ciparam desta campanha: “A 
verdadeira solidariedade con-
siste em ajudar alguém mo-
vido pela convicção de justiça 
e igualdade. Agradecemos a 
cada servidor e a cada cidadão 
que colaborou nesta ação”.

Asilo São Vicente de Paulo - 
Fundado em Ubá no ano de 
1937, o Asilo São Vicente de 
P a u l o  p r e s t a  s e r v i ç o s  
socioassistenciais a pessoas 
idosas  em s i tuação  de  
vulnerabilidade.
Atualmente, cerca de 120 
idosos são atendidos pela 
entidade.

A estrada que liga Ubá ao distritos 
de Miragaia e Ubari foi o assunto 
da Representação 033/2015 
enviada pela vereadora Rosângela 
Alfenas ao deputado estadual 
Dirceu dos Santos Ribeiro. No 
texto, a vereadora solicita sua 
mediação junto ao governo de 
Minas para que o asfaltamento 
possa ser incluído na programação 
de obras e serviços do estado.

De acordo com a parlamentar, o 
percurso tem cerca de 14 quilô-
metros e a pavimentação “irá 
proporcionar incontáveis melho-
rias para a vida dos cidadãos que 
residem nesses distritos, além de 
propiciar o desenvolvimento 
econômico e social”.
A proposição, apresentada em 1º 
de junho, foi aprovada por 
unanimidade dos Vereadores.

Vereadora solicita calçamento para distritos
Obras

Ubari – Com população em torno 
de três mil habitantes e 350 
residências em seu núcleo urbano, o 
distrito possui uma fábrica de 
estofados, dois laticínios e uma 
fábrica de ração, além de uma bacia 
leiteira com produção de mais de 10 
mil litros/dia e plantio de eucalipto 
para exploração comercial.

Miragaia – Possui cerca de mil 
habitantes e tem como principal 
fonte de renda a pecuária leiteira, 
bem como o cultivo de hortaliças e 
leguminosas e a produção de frango 
para consumo, além da maior 
reserva de cascalho da região. 
Também possui forte vocação 
turístico-ecológica, já que é em 
Miragaia que está a nascente do Rio 
Ubá.

VEREADOR CARLOS DA SILVA 
RUFATO

Indicação 126/15
Solicitação: ao Prefeito, a realização de 
asfaltamento na Rua José Bettil, Bairro 
Mangueira Rural, devido às condições 
precárias do atual calçamento, a pedido 
dos moradores.
Indicação 141/15
Solicitação: ao Prefeito, o calçamento e 
bem como, juntamente com a COPASA, 
a construção de rede de captação de 
águas pluviais e esgoto no final da Rua 
Maria Moni, Bairro Meu Sonho, a 
pedido dos moradores.
Indicação 142/15
Solicitação: ao Prefeito, que interceda 
juntamente com a concessionária 
ENERGISA quanto à instalação de 
postes de iluminação pública no final da 
Rua Maria Moni, Bairro Meu Sonho, a 
pedido dos moradores.
Indicação 150/15
Solicitação: ao Prefeito e à Secretaria de 
Ambiente, o corte de duas árvores na 
Rua Domitila Castanon, Bairro 
Eldorado, próximas à residência da Sra. 
Maira (trabalha na Secretaria de 
Ambiente), a pedido dos moradores.
Requerimento 122/15
Solicitação: ao Prefeito, a recolocação 
das pedras soltas na Rua Cândido 
Martins de Oliveira, Bairro Santa 
Bernadete, bem como solicita o 
asfaltamento da mesma, a pedido dos 
moradores. O presente pedido reitera, 
parcialmente, o Requerimento nº 026/14 
de mesma autoria.
Requerimento 124/15
Solicitação: ao Prefeito, a construção de 
um redutor de velocidade na Avenida 
Edson Moraes Pacheco (estrada da 
Ligação à Zona Rural), próximo à 
fábrica Ferkyt Metais - nº 1350. O 
presente pedido reitera a Indicação nº 
199/14 de mesma autoria.
Moção de Congratulações e Aplausos 
031/15
Endereçada: aos médicos Dr. Alencar 
Ribeiro Neto e Dra. Simone Campos 
Bonatti pelos relevantes serviços 
prestados em sua área de atuação.
Indicação 131/15
Solicitação: ao Prefeito, o calçamento 
do final da Rua Itaperuna, Bairro Bom 
Pastor, a pedido dos moradores.
Indicação 135/15
Solicitação: ao Prefeito, estudos que 
permitam a construção de uma ponte na 
Av. Comendador Jacinto Soares de 
Sousa lima, em frente ao início da Rua 
Isaura Rezende.
Requerimento 126/15
Solicitação: ao Sr. Diretor da COPASA 
Centro-Leste, Frederico Lourenço 
Ferreira Delfino, convidando-o a 
comparecer a esta Casa de Leis para 
discorrer sobre assuntos de interesse da 
população.
Requerimento 127/15
Solicitação: ao Prefeito, o asfaltamento 
da Rua Marcilha Gazolla Candian, no 
Bairro Meu Sonho, em frente à Escola 
Municipal Nossa Senhora Aparecida, a 
pedido dos moradores. O presente 
pedido reitera, parcialmente, a 
Indicação nº 170/13 de mesma autoria.
Requerimento 132/15
Solicitação: ao Prefeito, o asfaltamento 
da Rua Mário Tavares Pereira, após o 
Núcleo de Combate ao Câncer, Bairro 
Santa Bernadete, a pedido dos 
moradores. O presente pedido reitera a 
Indicação nº 069/13 de mesma autoria.
Requerimento 133/15
Solicitação: ao Prefeito, o asfaltamento 
da Rua João Gonçalves Soares, após o 
Núcleo de Combate ao Câncer, Bairro 
Santa Bernadete, a pedido dos 
moradores. O presente pedido reitera a 
Indicação nº 011/13 de mesma autoria.
Requerimento 134/15
Solicitação: ao Prefeito, o asfaltamento 
da Rua Santiago, localizada entre a Rua 
Gustavo Gori e Rua Ismael de Oliveira, 
compreendendo  um t recho  de  
aproximadamente 70 metros de 
extensão, no Bairro Santa Bernadete, a 
pedido dos moradores. O presente 
pedido reitera a Requerimento nº 025/14 
de mesma autoria.
Requerimento 135/15
Solicitação: ao Prefeito, o asfaltamento 
da Rua Ismael de Oliveira, Bairro Santa 
Bernadete, a pedido dos moradores. O 
presente pedido reitera a Requerimento 
nº 034/14 de mesma autoria.

VEREADOR CÉLIO BOTARO
Indicação 140/15
Solicitação: ao Prefeito, a construção de 
um quebra mola na Rua Francisco 
Teixeira de Abreu, Bairro Palmeiras, em 
frente ao Supermercado Palmeiras, a 
pedido dos moradores.
Requerimento 138/15
Solicitação: ao Coordenador do DER 

Regional Ubá, Sr. Célio Moreira, 
solicitando-lhe a possibilidade de 
construção de dois quebra-molas na 
Rodovia Ubá-Guidoval, sendo o 1º na 
Comunidade do Santana (em frente à 
residência do pastor Lindomar) e o 2º em 
frente campo do Santo Antônio, a pedido 
dos moradores. O presente pedido 
reitera o Requerimento nº 104/14 de 
mesma autoria.

VEREADOR DARCI PIRES DA 
SILVA – PASTOR DARCI

Indicação 128/15
Solicitação: ao Prefeito, a colocação de 
uma tampa no bueiro localizado na Rua 
Santo Anastácio, próximo ao nº 221, 
Bairro São Domingos, a pedido dos 
moradores.
Indicação 148/15
Solicitação: ao Prefeito, a urgente 
instalação de rede de água em toda a 
comunidade do Povoado Boa Vista, 
Colônia Padre Damião, antes mesmo 
que a nova empresa contratada assuma o 
fornecimento de água potável, a pedido 
dos moradores. 
Moção de Congratulações e Aplausos 
036/15
Endereçada: à empresa Topcuper pelos 
proeminentes serviços prestados no 
município de Ubá.
Indicação 133/15
Solicitação: ao Prefeito, a construção de 
um bueiro para a captação de águas 
pluviais na Av. Juscelino Kubitschek, 
em frente ao nº 950, Bairro Santana, a 
pedido dos moradores.
Indicação 129/15
Solicitação: ao Prefeito, a realização da 
captação de águas pluviais na Rua 
Ângelo Sperandio, Próximo ao nº 2445, 
Bairro Campo de Viação. Solicita-se, 
ainda, o nivelamento do asfalto, pois 
está havendo o acúmulo de água e barro 
nas laterais da via, situação na qual 
prejudica sobremaneira os moradores ao 
entrarem em suas residências.
Representação 028/15
S o l i c i t a ç ã o :  à  D i r e ç ã o  d a  
C o n c e s s i o n á r i a  Vi a ç ã o  U b á ,  
explicações quanto a não circulação de 
ônibus, após as 18:30h, na parte alta do 
Bairro Santa Bernadete, a pedido dos 
moradores.
VEREADOR JORGE CUSTODIO 
GERVASIO – JORGE DA KOMBI

Requerimento 125/15
Solicitação: ao Prefeito, a pintura de 
uma faixa de pedestres e a construção de 
um redutor de velocidade em frente ao 
Campo do Olaria na Rua José Augusto 
Marcos, Bairro Olaria, a pedido dos 
moradores. O presente pedido reitera a 
Indicação nº 057/15 de autoria do Edil 
Carlos da Silva Rufato.
Indicação 145/15
Solicitação: ao Prefeito, ao Secretário de 
Ambiente e Mobilidade Urbana, Sr. 
Fillipe Tamiozzo, ao chefe da Divisão de 
Trânsito e Transporte Público, Sr. 
Renato Cantarino, solicitando-lhes que 
possibilitem a instalação de uma “placa 
de parada máxima de 15 minutos” na 
Rua Antenor Machado, em frente à 
Secretaria de Saúde.
Requerimento 141/15
Solicitação: ao Secretário de Obras, Sr. 
Sebastião Carlos Viana, convidando-o a 
comparecer em uma reunião ordinária 
nos próximos 15 dias, no intuito de 
apresentar informações relevantes 
relacionadas ao serviço da Secretaria 
Municipal de Obras e Serviços Urbanas 
em prol de toda a população.

VEREADOR JOSÉ ALVES 
GERMANO

Indicação 134/15
Solicitação: ao Prefeito, a troca de toda a 
extensão do encanamento de esgoto da 
Rua Francisco Gazola, Bairro Santa 
Alice, pois está havendo o entupimento 
constante, ocasionando grandes 
transtornos, a pedido dos moradores.
Requerimento 129/15
Solicitação: ao Prefeito, a troca da rede 
de esgoto existente na Rua Passos, 
Bairro Santana, devido ao constante 
entupimento que ocasionam grandes 
transtornos, a pedido dos moradores. O 
presente pedido reitera a Indicação nº 
375/13 de mesma autoria.
Indicação 143/15
Solicitação: ao Prefeito, a reforma em 
toda estrutura do escadão localizado na 
Rua Agostinho Barbosa, Bairro 
Waldemar de Castro, a pedido dos 
moradores.
Requerimento 140/15
Solicitação: ao Prefeito, o asfaltamento 
da Rua Lambari, Bairro Ponte Preta, a 
pedido dos moradores. O presente 
pedido reitera a Indicação nº 346/15 de 
mesma autoria.
Requerimento 130/15
Solicitação: ao Prefeito, a realização de 
asfaltamento da Joselindo de Oliveira 

(rua principal), do Povoado Boa Vista, 
bem como proceder ao manilhamento da 
rede de esgoto da comunidade citada, a 
pedido dos moradores. O presente 
pedido reitera a Indicação nº 400/13 de 
mesma autoria.
Indicação 113/15
Solicitação: ao Prefeito, a construção de 
um redutor de velocidade na Av. 
Olegário Maciel, Bairro Industrial, 
próximo à esquina da Rua Nossa 
Senhora aparecida, a pedido dos 
moradores.
Indicação 114/15
Solicitação: ao Prefeito, a instalação de 
um semáforo na Av. Comendador 
Jacinto Soares de Sousa Lima, próximo 
à ponte e Rodoviária, no intuito de 
oferecer  maior  segurança  aos  
condutores e transeuntes.
Indicação 124/15
Solicitação: ao Prefeito, estudos que 
permitam a mão dupla em algumas 
pontes na Av. Comendador Jacinto 
Soares de Sousa Lima, Centro, 
favorecendo melhorias no fluxo de 
veículos no centro da cidade.
Requerimento 120/15
Solicitação: ao Prefeito, a instalação de 
um semáforo na esquina entre as Ruas 
Antônio Baptista e Camilo dos Santos, 
próximo ao Posto de Gasolina Schiavon. 
O presente pedido reitera a Indicação nº 
20/15 de mesma autoria.
Requerimento 121/15
Solicitação: ao Prefeito, a construção de 
um redutor de velocidade na Av. 
Olegário Maciel, anterior a faixa de 
pedestres localizada em frente ao 
Supermercado Grossi, a pedido dos 
moradores. O presente pedido reitera, 
parcialmente, a Indicação nº 373/13 de 
mesma autoria.

VEREADOR OSWALDO 
PEIXOTO GUIMARÃES

Indicação 137/15
Solicitação: ao Prefeito, o patrolamento 
ou até mesmo do calçamento da Av. José 
Lourenço Sperandio, Bairro Mangueira 
Rural, a pedido dos moradores.
Requerimento 131/15
Solicitação: ao Prefeito, a realização de 
estudos visando à possibilidade de 
renovar o convênio com o Instituto 
Nacional de Colonização e Reforma 
Agrária (INCRA), no sentido de 
viabilizar a disponibilização de um 
funcionário devidamente qualificado 
para atender a população dos produtores 
rurais.
Indicação 144/15
Solicitação: ao Prefeito, a urgente 
limpeza e capina geral da Rua 
Leopoldina Lopes da Silva, no morro do 
Querosene.
Indicação 125/15
Solicitação: ao Prefeito, providências 
quanto à realização de coleta de lixo na 
parte alta do Bairro Coparma.
Indicação 130/15
Solicitação: ao Prefeito, a construção de 
três redutores de velocidade ao longo da 
Rua Cecília Petrolina Moreira, Bairro 
Vila Casal, a pedido dos moradores.
Moção de Pesar 032/15
Motivo: pelo falecimento do estimado 
a m i g o  J o s é  G e r a l d o  B a i ã o ,  
carinhosamente conhecido como 
“Zequinha Baião”, ocorrido neste fim de 
semana.

VEREADOR MAURÍCIO 
VALADÃO REIMÃO DE MELO – 

DR. VALADÃO
Requerimento 119/15
Solicitação: ao Prefeito, informações 
sobre o conjunto habitacional Cidade 
Carinho.
Representação 032/15
Solicitação: ao Sr.  Diretor do 
Departamento de Estradas de Rodagem 
de Minas Gerais - 5ª Coordenadoria 
Regional, Dr. Célio Moreira da Silva, 
solicitando providências sobre um ponto 
muito perigoso da Rodovia Ubá- 
Divinésia, onde tem havido muitos 
acidentes e mortes.
VEREADOR RAFAEL FAÊDA DE 

FREITAS
Indicação 132/15
Solicitação: ao Prefeito, a pintura de 
uma faixa de pedestres em frente à loja 
Positivo e outra em frente ao 
Supermercado Dancaeri, ambas na Av. 
Padre Arnaldo Jansen, a pedido dos 
moradores.
Indicação 151/15
Solicitação: ao Prefeito, estudos que 
viabilizem um espaço para a construção 
de banheiros públicos, no centro de Ubá, 
sendo mantido por meio de tarifas para 
sua  manutenção,  a  pedido de  
comerciantes, transeuntes e visitantes da 
cidade.
Indicação 136/15
Solicitação: ao Prefeito, a repintura da 
faixa de pedestres localizada em frente à 

Escola Municipal Vovó Maria das 
Dores, na Av. José Resende Brando, 
Bairro Bom Pastor.
Requerimento 128/15
Solicitação: ao Prefeito, bem como ao 
Secretário de Ambiente, Sr. Fillipe 
Tamiozzo, solicitando-lhes a instalação 
de placas indicativas de bairros, nomes 
de ruas e entradas e saídas de Ubá, a 
pedido dos moradores e visitantes da 
cidade. O presente pedido reitera o 
Requerimento nº 046/14 de autoria do 
Edil Jorge Custodio Gervasio.
Requerimento 136/15
Solicitação: ao Prefeito, bem como à 
Secretaria de Obras que enviem a esta 
Casa Legislativa cópias de relação de 
documentos.
Requerimento 139/15
Solicitação: à Caixa Econômica Federal 
que envie a esta Casa Legislativa as 
cópias dos boletins das medições 
efetuadas na obra de construção da 
creche municipal, situada no Bairro 
Pires da Luz, bem como que a mesma 
informe se há alguma pendência a ser 
ainda satisfeita por parte dos envolvidos.
VEREADOR SAMUEL GAZOLLA 

LIMA – PROFESSOR SAMUEL
Indicação 127/15
Solicitação: ao Prefeito, Secretaria 
M u n i c i p a l  d e  E d u c a ç ã o  e  
Superintendência de Ensino, juntamente 
com a Defesa Civil e articulados com 
outras secretarias do município, 
desenvolver ações pedagógicas para 
criar uma cultura de prevenção aos 
desastres naturais (resiliência). No caso 
de Ubá, ligados às enchentes e, de forma 
específica, ao próximo período de 
estiagem/seca que irá afetar o 
fornecimento de água para o cidadão, 
principalmente das partes mais altas da 
cidade.
Indicação 149-15
Solicitação: ao Prefeito, e Secretaria 
Municipal do Ambiente e Mobilidade 
Urbana, para implementar e desenvolver 
um projeto de Viveiro Educadores, com 
cultivo de plantas nativas, frutíferas, 
ornamentais, hortaliças e medicinais, 
para recuperação de Mata Ciliar, 
(re)vegetação de topo de morro, 
recuperação de áreas degradadas, 
arborização urbana, com resultados 
positivos para toda a sociedade, com 
economia para os cofres públicos na 
compra de mudas, o incentivo à 
educação ambiental, a recuperação 
ambiental da bacia hidrográfica do rio 
Ubá, com o consequente aumento da 
produção de água nas nascentes que 
abastecem nossos mananciais.
Indicação 138/15
Solicitação: ao Prefeito, e Secretaria 
Municipal do Ambiente e Mobilidade 
Urbana, para implementar e desenvolver 
o programa Agenda 21 local, como um 
i m p o r t a n t e  i n s t r u m e n t o  d e  
planejamento de políticas públicas de 
forma transdisciplinar, que envolve 
tanto a sociedade civil e o governo em 
um processo amplo e participativo de 
consulta sobre os problemas ambientais, 
sociais e econômicos locais e o debate 
sobre soluções para esses problemas 
a t r a v é s  d a  i d e n t i f i c a ç ã o  e  
implementação de ações concretas que 
visem o desenvolvimento sustentável 
local.
Representação 030/15
Solicitação: o envio de correspondência 
às Secretarias de Estado da Educação e 
de Ciência, Tecnologia e Ensino 
Superior, para viabilizar em parceria 
com governo federal, a construção de 
uma unidade educacional no município, 
a t r a v é s  d o  p r o g r a m a  B r a s i l  
Profissionalizado, pois além de atender 
a demanda de capacitação e qualificação 
de mão de obra no maior pólo moveleiro 
da região Sudeste, irá atender uma 
i m p o r t a n t e  d e m a n d a  d e  t o d a  
comunidade escolar, da unidade da 
UEMG-Ubá, na construção de um 
Campus para desenvolver, ainda com 
maior qualidade, as atividades de 
ensino, pesquisa e extensão e, em ambas 
as situações, contribuir para o 
desenvolvimento econômico, social e 
ambiental do município de Ubá.
Representação 031/15 
Solicitação: às entidades culturais da 
cidade e divulgação pela Secretaria 
Municipal de Cultura, para ciência do 
Edital 01/2015 do Fundo Estadual de 
Cultura, de convocação das câmaras 
setoriais paritárias.
Moção de Congratulações e Aplausos 
033/15
Endereçada: aos funcionários da 
Unidade de Atenção Primária de Saúde 
do Bairro Peluso pela dedicação, 
eficiência, seriedade, educação, respeito 
e acima de tudo: amor à profissão.
Moção de Congratulações e Aplausos 
034/15

Endereçada: à 30ª Subseção da 
OAB/MG de Ubá pelo evento que 
realizou a entrega de 24 carteiras aos 
novos advogados(as) aprovados em 
recente Exame da Ordem, ocorrido 
recentemente.
Moção de Congratulações e Aplausos 
035/15
Endereçada: à Banda Sociedade 
Musical 22 de Maio pelos seus 117 anos 
de fundação.

VEREADOR VINICIUS SAMÔR 
DE LACERDA

Requerimento 123/15
Solicitação: à Mesa Diretora da Câmara 
Municipal, para agendar a realização de 
A u d i ê n c i a s  P ú b l i c a s  p a r a  o  
monitoramento e fiscalização da 
execução do Orçamento Municipal de 
2015, a serem dirigidas pela comissão de 
Orçamento, Finanças e Tomadas de 
Contas.
Indicação 147/15
Solicitação: ao Prefeito, às Secretarias 
de Obras, à Secretaria de Ambiente e à 
Secretaria de Educação, melhorias e 
reivindicações dos moradores do Bairro 
Fazendinha.
Requerimento 142/15
Solicitação: ao Prefeito, às Secretarias 
de Educação e Saúde, a doação ou 
cessão de uso para as Associações de 
Moradores,  dos venti ladores e 
bebedouros substituídos.
Requerimento 143/15
Solicitação: ao Prefeito e à Secretaria de 
Saúde, medidas urgentes para a 
normalização do atendimento do 
médico pediatra no posto de saúde no 
Bairro Cohab. 
Requerimento 144/15
Solicitação: ao Prefeito e à Secretaria de 
Saúde, informações a respeito da 
inauguração e funcionamento da 
farmácia construída ao lado do posto de 
saúde da Cohab.
Requerimento 145/15
Solicitação: ao Prefeito e à Secretaria de 
Desenvolvimento Social, providências 
para recolocar oficinas no espaço que 
funcionava o CRAS Pires da Luz.
Requerimento 146/15
Solicitação: que seja prorrogado o prazo 
de funcionamento da Comissão Especial 
de Combate ao Crack e outras drogas da 
Câmara Municipal de Ubá por mais um 
ano, mantendo-se os mesmo membros 
titulares e suplentes da referida 
comissão.
Requerimento 137/15
Solicitação: que seja instituída a frente 
parlamentar regional em defesa e apoio 
ao polo moveleiro de Ubá.
Projeto de Lei 041/15
Dispõe: sobre o poder de exercício de 
fiscalização dos vereadores no 
Município de Ubá e dá outras 
providências.
Projeto de Lei 042/15
Dispõe: sobre a Concessão da Comenda 
Ary Barroso ao empresário Walter 
Rodrigues.
Projeto de Lei 037/15
Institui: o Programa Municipal de 
Agricultura Urbana, que consiste no 
cultivo de hortaliças, frutas e outros 
a l imentos ,  p lantas  medicinais ,  
ornamentais e para a produção de 
mudas, mediante o aproveitamento de 
terrenos ociosos do Município e de 
terrenos particulares ociosos cedidos 
temporariamente por seus proprietários.
Projeto de Lei 038/15
Institui: o Programa Escola Aberta no 
Município de Ubá. 
VEREADORES VINICIUS SAMÔR 

DE LACERDA, RAFAEL FAÊDA 
DE FREITAS E DARCI PIRES DA 

SILVA
Representação 029/15
Solicitação: o envio de correspondência 
às Escolas Estaduais Senador Levindo 
Coelho, Deputado Carlos Peixoto Filho 
e Padre Joãozinho, informando-as sobre 
o pedido e liberação de recursos para 
viabilizar o pleno funcionamento de 
salas de informática.
VEREADORES CÉLIO BOTARO 

E ROSÂNGELA MARIA ALFENAS 
DE ANDRADE

Indicação 146/15
Solicitação: ao Prefeito, o roçamento, o 
patrolamento e o cascalhamento das 
Comunidades Córrego Fundo, Santo 
Anastácio, Zoeira e Alfenas, a pedido 
dos moradores.
Representação 033/15
Solicitação: ao Sr. Deputado Estadual 
Dirceu dos Santos Ribeiro que interceda 
junto ao Governo do Estado de Minas 
G e ra i s ,  v i s ando  a  i nc lu i r  n a  
programação de obras e serviços do 
Estado a pavimentação asfáltica da 
Estrada que liga a cidade de Ubá ao 
Distrito de Ubari, passando pelo Distrito 
d e  M i r a g a i a ,  n u m a  e x t e n s ã o  
aproximada de 14km.

A população aderiu à campanha e deixou suas contribuições na sede do Poder Legislativo

As doações foram entregues pelos Vereadores Samuel Gazolla e Vinícius Samôr ao Presidente do Asilo, Jorge Gravina



Moção de Congratulações e Aplausos 037/15

O Vereador requer na forma regimental e após a 
aprovação plenária, a inserção em ata, ficando desta 
forma registrada nos anais desta Casa de Leis, uma 
Moção de Congratulações e Aplausos à Roberta 
Vieira Silva Poggiali Gasparoni pelo brilhante 
trabalho que exerce como secretária no Hospital 
São Vicente de Paulo.

Roberta Gasparoni é secretária da provedoria do Hospital São Vicente de 
Paulo, onde exerce suas funções com muita capacidade, prestatividade e 
amor ao próximo. E não foram raros os momentos que pessoas 
desesperadas chegaram a sua mesa com problemas de difícil solução e 
tiveram suas lágrimas enxugadas com muita compreensão e atenção de sua 
parte.

O Poder Legislativo ubaense, juntamente com aqueles que já presenciaram 
sua competência de trabalho, parabenizam-na por seus relevantes serviços 
prestados em favor do serviço de saúde no município de Ubá.

AÇÕES COMUNITÁRIAS
Realizamos nos dias 30 e 31/5 duas Ações 
Comunitárias nos bairros Fazendinha e Pires da 
Luz. É com pequenas ações que podemos fazer a 
diferença. Fizemos um bate papo com as crianças e 
adolescentes sobre prevenção as drogas e a 
violência. Queria agradecer aos amigos e parceiros, 
em especial minha mãe Imaculada Samôr que 
como sempre, esteve a meu lado ajudando. 
Também realizamos uma mini gincana, bingo e 
atividades para o cuidado com os espaços públicos 
nos bairros. Na oportunidade ouvi a comunidade 

sobre os diversos problemas vividos pelos moradores e apresentei as 
mesmas na reunião da Câmara Municipal cobrando da prefeitura 
providencias.

CONQUISTA DO NOSSO MANDATO PARA CRIANÇAS E 
JOVENS
Atendendo a indicação 098/11 do nosso mandato de vereador, a Prefeitura 
de Ubá, através da Secretaria Municipal da Educação, está criando o 
Projeto de Atletismo para crianças e adolescentes de 08 a 15 anos. As 
turmas serão divididas por idade e as aulas serão ministradas pelo atleta e 
professor especialista Nélio Marcos Durso. As aulas acontecerão ás terças 
e quintas, no turno da tarde, no Campo do Bandeirantes, e quartas e sextas, 
no turno da manhã, no CEU. PARTICIPE E AJUDE A DIVULGAR!

Há mais coisas entre o céu e a terra do que pode supor nossa vã 
filosofia, escreveu Shakespeare há quatro séculos. No final de 
maio e princípio de junho a Prefeitura de Ubá enviou projeto de 
lei para que os vereadores votassem em regime de urgência  
urgentíssima a abertura de crédito para que os três hospitais da 
cidade recebessem a verba de R$ 1.900.000,00 do Ministério da 
Saúde. Em situações assim, o Executivo costuma enviar 
representantes a Câmara para dar explicações e esclarecer 
quaisquer dúvidas que por ventura aparecessem. Sabe-se que às 
vezes a Prefeitura segura um projeto até a data  limite do 
vencimento, quando envia para os vereadores votarem sem 
questionamentos. No caso do projeto em questão solicitamos 
vista por uma semana, para uma melhor análise do caso, após 
um colega vereador ter sido pressionado a retirar sua solicitação 
de vista. Tudo começou em  25 de agosto de 2014, quando o 

Ministério baixou a Portaria 1790 destinando recursos para hospitais de algumas cidades da 
Zona da Mata, como Juiz de Fora ( 6,5 milhões ), Muriaé ( 5,9 milhões ), Ubá ( 3,09 milhões ), 
Cataguazes, V.R. Branco, etc... Durante a semana obtivemos informações de algumas 
cidades favorecidas; Juiz de Fora, por ter uma gestão de saúde que denominamos de plena, 
recebeu a verba diretamente do MS, em outubro do ano passado, em 12 “suaves” parcelas ( 
ou seja, ainda está recebendo ); o mesmo deve ter acontecido com Cataguases, que também 
tem gestão plena. Os demais  têm gestão estadual, ou seja, a verba vai para a Secretaria 
Estadual de Saúde, que distribui aos municípios. Só que a verba já tinha ido para a SES em 
setembro, e foi “segura” pelo Estado. Assim, para uma verba que estava parada em Belo 
Horizonte há nove meses, de repente chega uma mensagem urgente urgentíssima da 
Prefeitura para ser votada uma abertura de crédito para seu recebimento. No entanto este 
frisson todo não aconteceu em Juiz de Fora, Muriaé ou V.R. Branco, pois seus prefeitos 
incluíram a verba em seus orçamentos para este ano. Juntamente com o vereador Faeda 
fizemos uma emenda ao projeto do prefeito solicitando prestação de contas das entidades 
beneficiadas e qual  não foi nossa surpresa  ao ver os colegas rejeitarem a emenda por 6x4 
votos.

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.

Representação 009/15
O Vereador requer na forma regimental e após a 
devida  aprovação p lenár ia ,  o  envio  de  
correspondência ao Sr. Coordenador do DER-MG 
Regional Ubá, solicitando-lhe estudos que permitam 
a construção de três lombadas próximas ao KM 01 do 
trevo das cidades Ubá-Rodeiro-Guidoval.

Representação 010/15
O Vereador requer na forma regimental e após a devida aprovação plenária, o 
envio de correspondência ao Sr. Coordenador do DER-MG Regional Ubá, 
solicitando-lhe estudos que permitam a construção de uma rotatória no trevo 
entre as cidades Ubá-Guidoval-Rodeiro, visando à segurança dos condutores e 
permitindo maior fluidez e eficiência ao trânsito daquela localidade.

Indicação 048/15
O Vereador requer na forma regimental e após a devida aprovação plenária, o 
envio de correspondência ao Exmo Sr prefeito de Ubá, Vadinho Baião, 
solicitando-lhe determine ao setor competente da municipalidade a construção 
de duas lombadas próximas ao KM 06 da rodovia Ubá-Rodeiro-Guidoval, uma 
antes do ponto de ônibus e outra após o mesmo, a pedido dos moradores.

OS 240 ANOS DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS 
GERAIS
Caros amigos, venho em primeiro lugar parabenizar a 
Polícia Militar de Minas Gerais pelos seus 240 anos de 
existência e prestação de serviços realizados com muita 
competência e honestidade. Podemos dizer, com muito 
orgulho e com todas as letras, que temos uma das 
polícias mais competentes do nosso país, que nós tanto 
amamos e respeitamos. Por isso, em nome do 
Legislativo Ubaense e de toda a população ordeira, 
dizemos que sentimos muito orgulho dos senhores, 
homens e mulheres que trabalham para o bem da 

comunidade. Assim, quero parabenizar o Tenente Coronel Campos que comanda 
este batalhão com tanta competência e transparência, juntamente com os seus 
comandados. Nós ubaenses sabemos das dificuldades em que todas as instituições 
passam, mas nem por isso os senhores, que fazem nossa segurança, recuam, muito 
pelo contrário, vocês estão sempre presentes para nos dar proteção. Por isso, 
reafirmo os meus sinceros parabéns, que Deus continue protegendo essa categoria 
que no seu dia a dia arisca a vida para proteger o cidadão de bem.
CRISE HÍDRICA
Gostaria de lembrar um outro assunto de suma importância. O Prefeito pressionou 
o Legislativo para que aprovasse o Plano de Tratamento de Água e Esgoto. Até o 
momento nada foi feito pelo Executivo, pois a Câmara Municipal fez a sua parte, 
que foi aprovar o projeto para que seja feita uma licitação, mas, até o momento, 
estamos esperando uma decisão do Executivo e nada foi feito. Não podemos 
esperar mais, será que eles estão esperando a cidade entrar numa situação de total 
desabastecimento de água? Isso é no mínimo falta de responsabilidade para com o 
povo de Ubá.

11 de Junho - Dia da Marinha do Brasil

Escolhido para homenagear a Marinha do Brasil, o 
dia 11 de junho é a data da vitória da marinha 
brasileira na batalha naval do Riachuelo, em 1865, às 
margens do arroio Riachuelo, um afluente do rio 
Paraguai, na província de Corrientes, na Argentina.

Esta é considerada pelos historiadores militares 
como uma das mais importantes batalhas da Guerra 
do Paraguai (1864-1870). Tratou-se de uma vitória 
decisiva das forças brasileiras sobre o oponente 
paraguaio, resultando não apenas na destruição do 

adversário, mas, principalmente, assegurando a supremacia da marinha 
brasileira durante o restante do conflito através de um embate clássico entre as 
duas forças navais.

A Marinha Brasileira é de extrema importância para o país, que tem uma 
fronteira marítima com mais de 8.500 km – cerca de quatro mil milhas. Temos 
16 portos principais e 4 grandes terminais, por onde circulam mais de 26 mil 
navios ao ano. 

Três quartos da carga transportada pelos navios em nosso território é referente 
ao comércio exterior. Por outro lado, 95% de todo o comércio exterior do 
Brasil passa, em algum momento, por linhas de comunicações marítimas.

Saudações caríssimos munícipes!
O estacionamento de veículos em frente à Secretária 
de Saúde, na Rua Antenor Machado, é alvo de 
constantes reclamações de motoristas de 
ambulâncias e pacientes que necessitam realizar a 
entrega de documentos para a marcação de exames. 
Esse trecho está sendo usado de forma regular para o 
estacionamento de veículos, principalmente por 
agentes penitenciários, durante o dia todo. Essa 
situação está trazendo grandes transtornos aos 
motoristas de ambulâncias e usuários do serviço 
público de saúde. Dessa forma, através da Indicação 
145/15, solicitei ao Prefeito, juntamente com o 

Secretário de Ambiente e Mobilidade Urbana, Sr. Fillipe Tamiozzo, e ao chefe 
da Divisão de Trânsito e Transporte Público, Sr. Renato Cantarino, que 
possibilitem a instalação de uma “placa de parada máxima de 15 minutos” na 
Rua Antenor Machado, em frente à Secretaria de Saúde, visando a maior 
comodidade daqueles que buscam a prestação rápida dos serviços ligados a 
esse órgão da Administração Municipal.
Com relação às reclamações dos usuários da sala de fisioterapia da Policlínica, 
por meio da Indicação nº 161/15 dirigida ao Executivo Municipal, bem como 
ao Secretário de Saúde de Ubá, Sr. Cláudio Ponciano, solicitei-lhes a reforma 
das paredes, teto e piso. A sala de fisioterapia da Policlínica é motivo de grande 
descontentamento por parte usuários do serviço de saúde pública do 
município, pois há muito mofo e desgaste nas paredes, situação que traz 
grandes riscos à saúde dos pacientes e dos profissionais que ali trabalham.

Saudações caríssimos leitores do jornal do Legislativo 
Ubaense!
O trânsito de Ubá está passando por grandes 
congest ionamentos nos úl t imos tempos.  Os 
engarrafamentos não se limitam somente em proporcionar 
lentidões no trânsito, como também fonte geradora de 
estresse aos condutores. Assim, visando à diminuição dos 
congestionamentos no centro da cidade, sugeri ao 
Executivo Ubaense, por meio da Indicação nº 135/15, a 
realização de estudos que permitam a construção de uma 
ponte na Av. Comendador Jacinto Soares de Sousa lima, 
em frente ao início da Rua Isaura Rezende. A construção 
de uma ponte no trecho citado aliviaria o trânsito, 
permitindo com que os veículos realizem rotas menores, 

reduzindo os congestionamentos.
Em relação a esta época de chuvas escassas, convidei, mais uma vez, o Sr. Diretor da 
COPASA Centro-Leste, Frederico Lourenço Ferreira Delfino, para comparecer a esta 
Casa Legislativa com o objetivo de discorrer sobre a atual situação de seca que 
enfrentamos. Essa é uma questão recorrente, pois a água tem um valor inestimável 
para a vida humana, sendo nosso dever preservar e buscar alternativas, junto aos 
órgãos competentes, para mantê-la em níveis razoáveis para consumo.
Através da Indicação nº 156/15, solicitei ao Prefeito, a urgente realização de o 
calçamento ou se possível o asfaltamento com a substituição do encanamento de 
esgoto e rede de captação de águas pluviais na rua anterior ao Mercado Alcântara, 
localizado na Rua Juscelino Kubitschek no nº 990, Bairro Santa Santana. A rua citada 
não possui pavimentação e a tubulação de esgoto e águas pluviais está danificada em 
toda sua extensão, trazendo grandes transtornos aos alunos de catequese e fiéis da 
igreja existente na localidade, bem como aos moradores, devido ao mau cheiro 
exalado. Aguardo vocês na próxima edição do Jornal Legislativo de Ubá!

12 de Junho - Dia Mundial de Combate ao 
Trabalho Infantil

O trabalho infanto-juvenil está presente em vários 
países. 

Segundo dados da Pesquisa Nacional de Amostra 
por Domicílio, de 2004 para 2005, o contingente de 
crianças e adolescentes ocupados, de cinco a 17 
anos, passou de 11,8% para 12,2%. 

Especialistas afirmam que a proporção de abandono escolar é três vezes 
maior entre crianças e adolescentes que trabalham, quando comparados 
aos que não trabalham.

Em 1997, para menores de 18 anos, foram concedidos 4314 benefícios em 
decorrência de acidentes de trabalho. 

A gravidade da questão se evidencia frente aos 218 óbitos por acidentes de 
trabalho nessa faixa de idade. 

Portanto o combate ao Trabalho Infantil é de suma importância para que 
assim possamos sanar esta prática que infelizmente vem se tornando cada 
vez mais comum em nosso país.

Requerimento 140/14
O Vereador requer na forma regimental e após aprovação 
plenária o envio de correspondência ao Exmo. Sr. 
Prefeito Municipal, Vadinho Baião, reiterando-lhe 
pedido contido no requerimento 117/14 e na indicação 
447/13, ou seja, que determine ao setor competente da 
prefeitura a colocação de placa indicativa da Praça 
Francisco Seno, bairro Eldorado, requerendo, ainda, a 
construção de passeios em volta da mesma e a realização 
de poda de suas árvores.
Requerimento 138/15
O Vereador requer na forma regimental e após aprovação 
plenária o envio de correspondência à Coordenação do 
DER Regional Ubá, solicitando a possibilidade da 

construção de dois quebra-molas na Rodovia Ubá-Guidoval, sendo o primeiro na 
Comunidade do Santana e o segundo em frente ao campo do Santo Antônio.
Requerimento 205/14
O Vereador requer na forma regimental e após aprovação plenária o envio de 
correspondência ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, Vadinho Baião, que determine ao 
setor competente da prefeitura estudos técnicos visando a elaboração de um projeto 
para abertura de uma avenida no bairro Ponte Preta, iniciando-se no lado esquerdo 
do rio até a pode do anel viário da comunidade dos Mendes.
Requerimento 205/14
O Vereador requer na forma regimental e após aprovação plenária o envio de 
correspondência ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, Vadinho Baião, que solicitando-
lhe  incluir no programa de obras do governo a construção de redes de captação de 
águas pluviais e esgoto e, ainda, o calçamento da rua Artur Rosa de Toledo, distrito 
de Diamante.
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Apresentamos uma sugestão para desenvolver a proposta de construção da Agenda 21 Local que se destaca como o mais importante compromisso socioambiental em 
prol da sustentabilidade, em processo amplamente participativo, para construção de consensos e cenários de futuro. O slogan ambientalista "Pensar Globalmente, Agir 
Localmente" serviu de inspiração para o capítulo 28 da Agenda 21, que pede maior atenção com as cidades, pois muitos dos problemas e das soluções listados no 
programa têm raízes em atividades locais. Assim, as autoridades locais e seus planos de governo são um fator-chave para fazer o desenvolvimento sustentável acontecer. 
O envolvimento dos moradores e outros setores da sociedade organizada, junto ao governo local, é condição indispensável para que se possa lidar com os desafios 
básicos do desenvolvimento, tais como moradia, desemprego, lixo, água, poluição do ar e, também, para criar uma cultura participativa, transparente, responsável e 
comprometida com processos permanentes de sensibilização e capacitação. O objetivo maior da Agenda 21 Local é servir de subsídio à elaboração e implementação de 
políticas públicas, orientadas para o desenvolvimento sustentável. A construção da Agenda 21 Local vem ao encontro com a necessidade de se criar instrumentos de 
gestão e planejamento para o desenvolvimento sustentável, tendo como principal desafio desenvolver o planejamento voltado para a ação compartilhada, na construção 
de propostas pactuadas, voltadas para a elaboração de uma visão de futuro entre os diferentes atores envolvidos. O ponto de partida é a formação de um grupo de trabalho 
composto por representantes da sociedade e governo municipal. Como é um projeto que busca a transformação das cidades atuais em cidades sustentáveis, demanda, 
necessariamente, um processo democrático que indique, de forma legítima, a cidade que os cidadãos desejam. Portanto, o processo de Agenda 21 Local possibilita a 
criação de acordos aceitos por todos e adotados como um compromisso coletivo com um futuro em harmonia com o ambiente e com as condições necessárias para uma 
vida digna e saudável. Tenho certeza que a Agenda 21 local será uma estratégia importante para a Ubá que queremos, com melhor qualidade de vida para as gerações 
presentes e futuras, com desenvolvimento econômico ambientalmente equilibrado e socialmente justo. Abraços a todos e fico à inteira disposição.


