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A falta de fiscalização aos 
mototaxistas irregulares por parte 
do poder público está fazendo 
com que os 188 profissionais que 
enfrentaram todo o processo de 
seleção e qualificação para 
mototaxistas sintam-se lesados e 
injustiçados. Este foi o teor do 
Requerimento (185/15) do 
vereador Vinícius Samôr de 
Lacerda (PTdoB), ao solicitar 
providências urgentes aos setores 
municipais de Trânsito e de 
Fiscalização.
A exploração do serviço de 
mototáxi e de moto entrega só 
p o d e  s e r  e x e c u t a d a  p o r  

p r o f i s s i o n a i s  a u t ô n o m o s  
m e d i a n t e  p e r m i s s ã o  o u  
concessão outorgada pelo 
município, observada a Lei 
Federal nº 8.987/95, precedida de 
p r o c e s s o  l i c i t a t ó r i o ,  n a  
moda l idade  concor rênc i a  
pública. 
De acordo com o Decreto 
5331/12, a fiscalização ao 
cumprimento das normas está a 
cargo do órgão municipal de 
trânsito,  que pode lavrar 
notificações e autos de infração 
quando forem constatadas 
irregularidades. 
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O Vereador Rafael Faêda de 
Freitas (PP) denunciou, através do 
requerimento 162/15, caso de 
maus-tratos e abuso com cães em 
uma residência no bairro Santa 
Rosa. A denúncia foi encaminhada 
à Secretaria Municipal de Saúde, 
Ouvidoria Municipal de Saúde, 
Polícia Ambiental, Ministério 
Público, Vigilância Sanitária, 
Sociedade Ubaense de Proteção 
aos Animais (SUPA), Amigos dos 
Animais (ADA), Polícia Civil, 21º 
Batalhão de Polícia Militar e 
IBAMA.
De acordo com o Vereador os 
a n i m a i s  s o f r e m  a b u s o s  

constantes :  “é  lamentável  
presenciar cenas de desmazelo aos 
animais como naquele local”. 
Segundo vizinhos, a residência é 
alugada por uma senhora que 
s o m e n t e  c o m p a r e c e  p a r a  
alimentar os cães em períodos 
médios de 15 dias. “Os animais 
estão enclausurados. Muitos estão 
doentes e, outros, até mesmo 
morrendo de fome. O mau cheiro é 
sentido a muitos metros de 
distância, especialmente em 
decorrência de cães mortos que 
não foram retirados do local”, diz 
o parlamentar.
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A Sessão Solene para a assinatura do convênio com a Associação Brasileira das 
Escolas do Legislativo e de Contas (ABEL) e a Aula Magna contou a presença da

comunidade ubaense e autoridades municipais. Câmara irá oferecer outras
inovações à população, segundo presidente

Em sessão solene, Escola do Legislativo 
realiza Aula Magna e filia-se à ABEL 

Câmara quer fiscalização 
para mototaxistas 

Parlamentar denuncia 
maus tratos a animais

Parlamentar sugere a volta do estacionamento rotativo no município
Vereador pede nova ponte na Beira Rio

Realização

Câmara solicita, ao Executivo, informações sobre serviços médicos
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Expediente

(PSDB). O requerimento 160/15, de 
sua autoria, pede ao Poder 
Executivo que determine o 
asfaltamento da parte final da Rua 
Luciano Groppo. A proposição 
requer, ainda, a limpeza geral e o 
asfaltamento de todas as ruas do 
bairro Paulino Fernandes.
Redutores de velocidade
Uma outra demanda bastante 
solicitada pela população é a 
ins ta lação de  redutores  de  
velocidade (quebra-molas) em vias 
públicas onde o trânsito é intenso. 
Esta foi uma requisição do Vereador 
Rafael Faêda de Freitas (PP), autor 
da indicação 162/15. O documento 
solicita que o órgão competente da 
prefeitura realize a construção de 
dois redutores de velocidade ao 

longo da Rua Irlanda, bairro 
Fazendinha.
Também o presidente da Câmara, 
Vereador Samuel Gazolla Lima 
(PT), por meio da Indicação 165/15, 
pediu ao Executivo faixas de 
pedestres e quebra-molas ao longo 
da Avenida JK, principalmente nas 
proximidades da entrada do bairro 
Vale do Ipê e na entrada para a 
comunidade da Pedra Redonda.
Já o Vereador Carlos Rufato 
solicitou a construção de dois 
redutores na Rua José Augusto 
Marcos, em frente ao Campo do 
Olaria.
Todas as proposições citadas foram 
aprovadas por unanimidade dos 
vereadores durante a reunião 
ordinária realizada no dia 15/06.
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Ter mobilidade é conseguir se 
locomover com facilidade de casa 
para o trabalho, do trabalho para o 
lazer e para qualquer outro lugar 
onde o cidadão tenha vontade ou 
necessidade de estar, indepen-
dentemente do tipo de veículo 
utilizado.
O debate sobre a mobilidade tem se 
intensificado em todo o país, uma 
vez que a maior parte das cidades do 
país vem encontrando dificuldades 
em desenvolver meios para 
diminuir a quantidade de conges-
tionamentos ao longo do dia e a 
aglomeração de pedestres em áreas 
centrais dos espaços urbanos. 
Com o objetivo de proporcionar 
melhorias para a população de Ubá, 
os vereadores apresentaram di-
versas proposições relativas à 
mobilidade urbana. 
Asfaltamento
O Vereador Célio Botaro (DEM) 
apresentou o requerimento 163/15, 
solicitando à prefeitura que seja 
incluída na programação de obras o 
asfaltamento da Rua Tereza 
Casagrande, no bairro Concórdia. 
Outro parlamentar que solicitou o 
mesmo serviço a outra localidade 
foi o Vereador Carlos Rufato 

Melhorias

Câmara quer fiscalização 
para mototaxistas 

Irregularidades

Saúde

lações e abandono. Por estes 
motivos necessitamos de 
pol í t icas  públ icas  que 
garantam a proteção animal e 
a  r e g u l a m e n t a ç ã o  d a  
legislação existente”, jus-
tificou o autor da proposição 
aprovada por unanimidade.
Vacinação
O vereador Samuel Gazolla 
apresentou, por sua vez, a 
ind icação  177/15 ,  so-
licitando a ampliação do 
pe r íodo  de  vac inação  
antirrábica, sugerindo que ela 
aconteça durante o final de 

semana.
“ P o d e  o c o r r e r  q u e  o  
proprietário de cães e gatos 
não se encontre em casa 
naqueles horários dis-
p o n i b i l i z a d o s  p a r a  a  
vacinação. Por isso seria 
necessár io  ver i f icar  a  
possibilidade de prorrogar a 
campanha de vacinação e 
realizá-la durante o final de 
s e m a n a ” ,  j u s t i f i c a  o  
parlamentar que teve sua 
proposição aprovada por 
unanimidade na sessão do dia 
22/06.

Câmara pede informações 
sobre serviços médicos da cidade

tônomos mediante permissão ou 
concessão outorgada pelo mu-
nicípio, observada a Lei Federal nº 
8.987/95, precedida de processo 
licitatório, na modalidade con-
corrência pública. 
De acordo com o Decreto 5331/12, 
a fiscalização do cumprimento das 
normas está a cargo do órgão 
municipal de trânsito, que pode 
lavrar notificações e autos de 
infração quando forem constatadas 
irregularidades. 
O usuário também pode colaborar 
na fiscalização utilizando apenas os 
serviços de mototaxistas creden-

A falta de fiscalização aos 
mototaxistas irregulares por parte 
do poder público está fazendo com 
que os 188 profissionais que 
enfrentaram todo o processo de 
seleção e qualificação para moto-
taxistas sintam-se lesados e in-
justiçados. Este foi o teor do 
requerimento (185/15) do Vereador 
Vinícius Samôr de Lacerda 
(PTdoB),  ao solicitar providências 
urgentes aos setores municipais de 
Trânsito e de Fiscalização.
A exploração do serviço de 
mototáxi e de moto entrega só pode 
ser executada por profissionais au-

ciados, pois eles possuem capacetes 
e coletes de identificação. Já 
aqueles que atuam à margem da lei 
oferecem riscos à vida humana e 
não dão nenhuma garantia a quem 
utiliza o serviço clandestino.

O Vereador Rafael Faêda de 
Freitas (PP) denunciou, 
através do requerimento 
162/15, caso de maus-tratos e 
abuso com cães em uma 
residência no bairro Santa 
Rosa. A denúncia foi enca-
minhada à Secretaria Muni-
cipal de Saúde, Ouvidoria 
Municipal de Saúde, Polícia 
Ambiental, Ministério Pú-
blico, Setor de Vigilância 
Sanitária, Sociedade Uba-
ense de Proteção aos Animais 
( S U PA ) ,  A m i g o s  d o s  
Animais (ADA), Polícia 
Civil, 21º Batalhão de Polícia 
Militar e IBAMA.
De acordo com o Vereador os 
animais sofrem abusos 
constantes: “é lamentável 
presenciar cenas de des-
mazelo aos animais como 
naquele local”. Segundo 
vizinhos, a residência é 
alugada por uma senhora que 
somente comparece para 
a l imentar  os  cães  em 

períodos médios de 15 dias. 
“Os animais estão enclau-
surados .  Muitos  es tão 
doentes e,  outros,  até 
morrendo de fome. O mau 
cheiro é sentido a muitos 
metros de distância, espe-
cialmente em decorrência de 
cães mortos que não foram 
retirados do local”, denuncia 
o parlamentar.
De acordo com a Lei federal 
9605/98, praticar atos de 
abuso, maus-tratos, ferir ou 
mutilar animais silvestres, 
domésticos ou domesticados, 
nativos ou exóticos é crime 
sujeito a pena de três meses a 
um ano de detenção, mais 
multa. A pena para quem 
pratica o crime é aumentada 
de um sexto a um terço se 
ocorre morte do animal.
“Esta denúncia é um ato de  
respeito aos animais”, jus-
tifica o autor da proposição, 
aprovada por unanimidade 
durante a reunião ordinária 

do dia 15/06.
Política Municipal de 
Proteção Animal
Durante a reunião ordinária 
do dia 22/06, o vereador 
Samuel Gazolla Lima (PT) 
apresentou uma indicação 
(178/15) solicitando ao Exe-
cutivo que encaminhe um 
projeto de Lei à Câmara para 
que seja criada a Política e o 
Fundo Municipal de Prote-
ção aos Animais, além da 
regulamentação, por decreto, 
da Lei complementar 169/14, 
que institui o Código de 
Saúde do município de Ubá.
“A superpopulação de cães e 
gatos em centros urbanos 
ocasiona inúmeros pro-
blemas. Portanto, o controle 
destas populações representa 
um desafio constante. Além 
disso, é constatado no dia a 
dia que animais são expostos 
a práticas crueis como en-
venenamentos ,  a t rope-
lamentos, torturas, muti-

Parlamentar denuncia maus tratos a animais
Segurança

Tema recorrente, mobilidade urbana 
volta à pauta dos vereadores

Os Vereadores Célio Botaro (E), Rafael Faêda, Samuel Gazolla e Carlos Rufato (D)

Obras

O Vereador Carlos Rufato  
apresentou uma Re-
presentação (036/15) 
solicitando a construção 
de mais uma ponte na 
avenida Comendador 
Jacinto Soares de Souza 
Lima (avenida Beira Rio) 
em frente ao início da rua 
Isaura Resende. 
O objetivo seria aliviar o 
trânsito dentro da cidade, 
diminuindo os conges-
tionamentos e fazendo 

com que os veículos 
percorram rotas menores. 
A solicitação do parla-
mentar requer a inter-
venção do Deputado 
Estadual Dirceu dos 
Santos Ribeiro e sugere, 
ainda, que a obra seja feita 
em conjunto com o 
Executivo.
A proposição foi aprovada 
por unanimidade dos 
Vereadores durante a 
reunião do dia 15/06.

Vereador pede nova ponte na Beira Rio

indicação 168/15, também 
aprovada por unanimidade, 
ponderando ao Executivo a 
necessidade dos moradores 
do bairro Santa Bernadete 
contarem com serviços de 
fisioterapia nas localidades. 
“Os moradores do bairro 
Santa Bernadete e proxi-

midades  aguardam ansiosos 
pelo retorno do posto de 
saúde após longo período de 
reforma. E com o objetivo de 
fornecer melhorias à de-
manda da população, é 
prudente e necessário o 
serviço no local”, explicou o 
parlamentar.

Informações sobre cirurgias 
de catarata realizadas em 
pacientes de Ubá e da região 
foram o tema do vereador 
Maurício Valadão Reimão de 
Melo (PTB) no requerimento 
153/15. O questionamento 
foi direcionado à Diretora da 
Gerência  Regional  de  
Saúde/Ubá, Maria Inês 

Martins de Almeida.
Segundo o texto da pro-
posição, aprovada por una-
nimidade, os pacientes são 
levados para localidades 
distantes em busca da cirur-
gia, por vezes saem à meia 
noite e percorrem cerca de 
500 quilômetros, retornando 
no mesmo dia, logo após a 

operação. “Em sua maioria, 
são pessoas idosas, sub-
metidas a viagens descon-
fortáveis, cansados de es-
perar pela cirurgia que 
poderia ser realizada na 
cidade”, justificou Valadão.
Fisioterapia
Já o vereador Carlos da Silva 
Rufato (PSDB) apresentou a 

idosos, crianças e portadores 
de necessidades especiais”, 
justificou o vereador.
Ainda segundo o texto, 
aprovado por unanimidade, 

seria necessária a contratação 
de vigilantes e auxiliares de 
limpeza, criando novos 
postos de trabalhos no 
município.

Banheiros públicos na área 
central da cidade: esta foi a 
sugestão do vereador Rafael 
Faêda na Indicação 151/15, a 
pedido de comerciantes e 

transeuntes da região. De 
acordo com a proposição, o 
equipamento seria mantido 
por meio de tarifas.
 “A instalação de banheiros 

públicos tem por diretriz a 
p re se rvação  da  saúde  
pública, do ambiente urbano, 
o bem estar dos munícipes e 
visitantes, em especial 

Vereador sugere criação de banheiros públicos 
Utilidade Pública

favoráveis e contrários, com a 
consignação expressa do nome e 
do voto de cada vereador. 
Sofrerão este processo as 
seguintes matérias: outorga de 
conces são ,  pe rmi s são  ou  
autorização de serviços públicos; 
outorga de direito real de 
concessão de uso de bens 
imóveis; alienação de bens 
imóveis; aquisição de bens 
imóveis  por  doação  com 
encargos ;  con t ra tação  de  
empréstimos; aprovação ou 
alteração do Código Tributário 
Municipal e matéria que exigir 
para sua aprovação o voto 
favorável de dois terços dos 
membros da Câmara Municipal.

Após a alteração da Lei Orgânica 
do município e do Regimento 
Interno da Câmara, o voto secreto 
foi extinto.
O que é declaração de voto?
D e c l a r a ç ã o  d e  v o t o  é  o  
pronunciamento do vereador 
sobre os motivos que o levaram a 
manifestar-se contrário ou 
favorável à matéria votada. Esta 
declaração é feita de uma só vez, 
depois de concluída, por inteiro, a 
votação de todas as peças do 
projeto. O vereador dispõe de três 
m i n u t o s  p a r a  f a z e r  s u a  
declaração, sendo vedados 
apartes. 

A votação é o ato complementar 
da discussão, através da qual os 
vereadores manifestam sua 
vontade. A matéria somente está 
em fase de votação a partir do 
momento em que o presidente 
declara encerrada a discussão.
O Regimento Interno
De acordo com o artigo 145 do 
Regimento Interno da Câmara 
Municipal de Ubá, o vereador que 
estiver presente à sessão não 
p o d e r á  d e i x a r  d e  v o t a r.  
Entretanto, se ele próprio, ou 
a l g u m  p a r e n t e  a f i m  o u  
consanguíneo até terceiro grau, 
tiver interesse manifesto no 
resultado da votação, ele não 
deverá votar, sob pena de ter seu 

voto anulado quando decisivo. 
Ocorrendo interesse particular na 
deliberação, o vereador deve 
comunicá-lo ao presidente, 
embora sua presença deva ser 
computada para efeito de quórum.
O voto do Presidente
O pres iden te  da  Câmara  
Municipal só votará nos seguintes 
casos: eleição da Mesa, nas 
votações que exijam quórum de 
dois terços ou o voto favorável da 
maioria absoluta e quando ocorrer 
empate. Embora nem sempre 
vote, a presença do presidente é 
computada para efeito de quórum 
no processo de votação. Esta 
regra é válida para qualquer 
vereador que venha a substituir o 

presidente na direção dos 
trabalhos.
Quais são os processos de 
votação?
O processo simbólico de votação 
consiste na simples contagem de 
votos favoráveis e contrários, que 
será efetuada pelo presidente, 
convidando os vereadores que 
e s t i v e r e m  d e  a c o r d o  a  
permanecerem sentados e os que 
forem contrários a se levantarem e 
procedendo, em seguida, à 
c o n t a g e m  d o s  v o t o s  e   
proclamação do resultado, não 
podendo citar nomes.
Processo nominal
Já o processo de votação nominal 
consiste na contagem dos votos 

Como funciona a votação na Câmara Municipal?
Legislando



Estamos transformando, 
de fato, a Câmara Municipal 

na Casa do povo
Samuel Gazolla Lima

Presidente da Câmara
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Em sessão solene, Escola do Legislativo 
realiza Aula Magna e filia-se à ABEL
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Escola do Legislativo

O crescente  número de 
brasileiros com mais de 60 anos 
(4% da população em 1940 e 
12,1% em 2010) traz uma série 
de consequências sociais, 
cul turais ,  econômicas  e  
políticas que representam um 
fator para a inclusão de 
políticas públicas voltadas para 
este grupo social. 
Também a proporção da 
população acima de 80 anos 
(14% da população idosa) tem 
aumentado ,  a l te rando  a  
composição etária dentro do 
próprio grupo, o que significa 
que a população considerada 
idosa também está vivendo 
mais. Estima-se que, em 2020, 
30,9 milhões de pessoas 
formarão o contingente de 
idosos, vindo a constituir 14% 
da população brasileira, que 
ocupará, então, o sexto lugar na 
classificação mundial.
Foi pensando no bem estar dos 

cidadãos ubaenses desta faixa 
etária que o vereador Samuel 
Gazolla Lima (PT) apresentou 
a indicação 166/15, solicitando 
ao prefeito encaminhar à 
Câmara um projeto de lei que 
crie a política municipal dos 
direitos da pessoa idosa.
O principal objetivo da medida 
é definir normas para os 
direitos sociais dos idosos 
ubaenses em consonância com 
as leis federais: Política 
Nacional do Idoso e Estatuto do 
Idoso para que se possa realizar 
o efetivo controle social das 
políticas públicas relativas a 
este segmento da população, 
garantindo direitos, autonomia, 
integração e instrumentos de 
cidadania.
“Os desafios trazidos pelo 
envelhecimento da população 
têm diversas dimensões e 
dificuldades, mas nada é mais 
justo do que garantir ao idoso a 

sua integração na comu-
nidade”, justifica o autor da 
proposição.
Samuel Gazolla diz ainda que o 
envelhecimento é um processo 
normal, não uma doença: “os 
idosos não podem ser tratados 
apenas com soluções médicas, 
mas por intervenções sociais, 
econômicas, ambientais e de 
mobilidade urbana”, salienta.
Segundo o documento apro-
vado por unanimidade dos 
vereadores durante a reunião 
ordinária do dia 15/06, a 
política municipal do idoso 
deve criar condições de 
promover a longevidade com 
qualidade de vida e colocar em 
prática ações voltadas, “não 
apenas para os que estão na 
faixa etária dos idosos, mas, 
também, para aqueles que irão 
envelhecer”.
Universidade Aberta da 
Terceira Idade

Em out ro  requer imento  
(154/15) apresentado na 
mesma  ses são ,  t ambém 
aprovado por unanimidade, o 
vereador Samuel Gazolla 
solicita a criação do programa 
Universidade Aberta da Ter-
ceira Idade, com o objetivo de 
permitir acesso à escolaridade, 

além de cursos de línguas, 
informática, atividades es-
portivas, culturais, artísticas, 
musicais e informações de 
cidadania em uma perspectiva 
de educação continuada da 
pessoa idosa.

A sessão solene ocorrida no dia 
26 de junho ficará marcada na 
história do Poder Legislativo 
ubaense. Foi durante o evento 
que a Escola do Legislativo 
ubaense filiou-se à Associação 
Brasileira das Escolas do 
Legislativo e de Contas 
(ABEL). 
Além dos vereadores que 
integram a Câmara Municipal 
de Ubá, várias autoridades 
estiveram presentes, como o 
Subsecretário de Governo para 
Assuntos Parlamentares, Luís 
Gustavo D'Ávila Riani, repre-
sentando o governador de 
Minas Gerais ,  Fernando 
Pimentel; o presidente da ABEL 
e diretor executivo da Gráfica 
do Senado Federal,  Florian 
Augusto Coutinho Madruga, 
bem como o professor doutor 
do Departamento de História da 
Universidade de Brasília, e 
membro da Academia Ubaense 
de Letras, Antônio José 
Barbosa.
O vereador Vinícius Samôr de 
Lacerda (PTdoB), Diretor da 
Escola do Legislativo ubaense, 
foi o primeiro a se manifestar. 
“Conseguimos criar um espaço 
que possibilita a participação 
popular, a inovação legislativa 
na produção de políticas 
públicas, a capacitação na 
administração pública e a 
transformação da cultura po-
lítica”, exaltou.
O parlamentar falou, ainda, 
sobre a visão popular negativa a 
respeito de políticos e da 
p o l í t i c a .  
Segundo o 
v e r e a d o r ,  
u m a  d a s  
p r inc ipa i s  
missões da 
Escola do 
Legislativo 
é mudar esta 
concepção. “Poder mudar esta 
realidade, junto com vere-
adores e servidores, mostrando 
para a população a importância 
da política no dia a dia e a 
necessidade da participação é, 
sem dúvida, uma grande missão 
que assumimos”, disse.
Vinícius Samôr lembrou ainda 
dos trabalhos realizados ao 
longo dos quatro meses de 
funcionamento da Escola. Ele 
ressaltou a parceria com 
instituições como as Uni-
versidades Federais de Viçosa e 
Juiz de Fora, que vem trazendo 
a população para a Casa 
Legislat iva.  Neste curto 
período de tempo, entre cursos, 
palestras, mostras e exposições, 

como objetivo principal a par-
ticipação popular e a formação 
cidadã. Queremos transformar, 
de fato, a Câmara Municipal na 
Casa do Povo”.
Agradecendo o empenho dos 
servidores em sua busca diária 
para que a população tenha a 
Casa de Leis como um espaço 
aberto à troca de ideias e 
experiências, o Vereador 
Samuel Gazolla falou de seu 
objetivo para o Legislativo 
ubaense. “Vislumbro algo 
muito importante que é tornar a 
Câmara Municipal de Ubá uma 
referência para que a população 
d a  c i d a d e ,  u m  e s p a ç o  
democrático para a discussão e 
a construção da política”, 
contou. 
Logo após a assinatura do 
Protocolo de Intenções entre a 
Câmara Municipal de Ubá e a 
Associação Brasileira das 
Escolas do Legislativo e de 
Contas, teve início a Aula 
Magna “História do Par-
lamento Brasileiro”, proferida 
por Antônio José Barbosa, 
consultor legislativo aposen-
tado do Senado Federal, profes-
sor doutor do Departamento de 
História da Universidade de 
Brasília, e membro da Aca-
demia Ubaense de Letras.
O palestrante foi aplaudido de 
pé após sua apresentação onde 
explanou sobre os diversos 
períodos políticos brasileiros 
ilustrando a conjuntura par-
lamentar, desde o Brasil co-
lônia, contextualizando cultu-
ralmente sobre a escravidão no 
país, até os dias atuais, citando 
ex-presidentes da república, 
como Geúlio Vargas, Juscelino 
kubitschek, Fernando Henrique 
Cardoso e Luís Inácio Lula da 
Silva.

A Escola do Legislativo Ubaense
Idealizada pelo vereador Vinícius Samôr, a Escola do Legislativo foi criada pela Resolução nº 
01/15. Seus objetivos são planejar, dirigir, controlar, coordenar, orientar e executar ações 
educacionais, desenvolvendo atividades pedagógicas voltadas ao desenvolvimento cultural e 
profissional dos vereadores, servidores públicos e da população, além de programas de 
formação, aperfeiçoamento e especialização técnica de pessoal, entre outras competências.
São promovidos cursos, palestras, exposições, debates e seminários em parceria com 
instituições científicas e educacionais. A Escola também vai estimular e dar suporte ao 
desenvolvimento de projetos e estudos relativos à política e ao Poder Legislativo, e editar 
publicações sobre temas de relevância para as atividades de ensino, pesquisa e extensão acerca 
da Câmara Municipal.

Câmara propõe criação de 
política municipal dos direitos da pessoa idosa

O Vereador Jorge Custódio Gervásio 
(PV) apresentou a indicação 173/15, 
aprovada por unanimidade durante a 
sessão do dia 22/06, sugerindo ao 
Poder Executivo que providencie 
estudos para o retorno do projeto 
“Faixa Azul” ao município.
Segundo o parlamentar, a região 
central da cidade está sendo utilizada 
como pontos fixos de estacionamento. 
“Alguns veículos são deixados nas 

vagas de manhã e retirados somente à 
noite”, explica o autor da proposição. 
O retorno do programa propor-
cionaria maior flexibilidade de 
estacionamento de veículos no 
centro,” além de proporcionar a 
criação de empregos formais para 
jovens e adultos, diminuindo o 
desemprego, beneficiando toda a 
comunidade ubaense”, justifica Jorge 
Gervásio.

A pedido de moradores e comerciantes, Vereador sugere 
volta do estacionamento rotativo no centro da cidade

Trânsito

Direitos

VEREADOR CARLOS DA SILVA 
RUFATO

Indicação 181/15
Solicitação: ao Prefeito, a reconstrução dos 
meios-fios e calçada da Rua Duque de Caxias, 
Centro, próximos à Drogaria Globo.
Indicação nº 186/15
Solicitação: ao prefeito, realizar injunções 
necessárias junto à ENERGISA, visando à 
possibilidade da concessionária diminuir o 
número de lâmpadas acesas em bairros que 
ainda não estão habitados.
Indicação 188/15
Solicitação: ao Prefeito, a pintura de duas faixas 
de pedestres na Rua Manoel Casal, nas 
proximidades da Igreja Assembleia de Deus – 
Ministério Madureira, Bairro Vila Casal, sendo 
a primeira na via superior e a segunda na parte 
debaixo, a pedido dos fiéis e moradores.
Requerimento nº 174/15
Solicitação: sugerir à Mesa Diretora, que em 
parceria com a Polícia Civil, a possibilidade de 
oferecer o serviço de emissão de Carteiras de 
Identidade à população dentro das dependências 
da Câmara Municipal de Ubá.
Requerimento nº 175/15
Solicitação: ao Prefeito, a construção de um 
redutor de velocidade na Rua Cecília Busato, 
Bairro Ponte Preta, a pedido dos moradores. O 
presente pedido reitera a Indicação nº 060/14 de 
mesma autoria.
Requerimento nº 176/15
Solicitação: ao Prefeito, a construção de 
redutores de velocidade na Avenida José Costa 
Marques, Bairro Ponte Preta, em toda sua 
extensão, a pedido dos moradores. O presente 
pedido reitera a Indicação nº 061/14 de mesma 
autoria.
Moção de Congratulações e Aplausos 044/15
Endereçada: aos atletas premiados e que se 
destacaram no evento Desafio de Taekwondo 
Ubá x BH que ocorreu na Escola Estadual 
Deputado Carlos Peixoto Filho (Polivalente).

VEREADOR CÉLIO BOTARO
Indicação 183/15
Solicitação: ao Prefeito, a troca das luminárias 
dos postes da rede elétrica da Rua Elias Antônio 
Laud, que liga os Bairros da luz e Ponte Preta, a 
pedido dos moradores.
Indicação 184/15
Solicitação: ao Prefeito, a limpeza geral das 
margens da Rua Elias Antônio Laud, que liga os 
Bairros da luz e Ponte Preta, devido ao grande 

matagal que está invadindo a via, a pedido dos 
moradores.
Indicação 185/15
Solicitação: ao Prefeito, a colocação de meios-
fios nas margens da Rua Elias Antônio Laud, 
que liga os Bairros da luz e Ponte Preta, a pedido 
dos moradores.
VEREADOR DARCI PIRES DA SILVA – 

PASTOR DARCI
Moção de Congratulações e Aplausos 042/15
Endereçada: à empresa Tammig Móveis pelos 
relevantes serviços prestados no polo moveleiro 
de Ubá.
Moção de Pesar 043/15
Em razão: do falecimento do Sr. Paulo Tadeu da 
Silva Lopes, ocorrido recentemente.
Indicação 171/15
Solicitação: ao Prefeito, a pintura de um espaço 
para o estacionamento de veículos na Rua João 
Guilhermino, em frente ao nº 45, para as pessoas 
com deficiência de mobilidade obrigadas ou 
não a usar cadeira de rodas, aparelhagem 
ortopédica ou prótese, temporária ou 
permanente e com dificuldade de locomoção.
Requerimento 170/15
Solicitação: ao Prefeito, todas Secretarias 
Municipais, todas as prefeituras e câmaras da 
região, escolas estaduais, escolas municipais, as 
associações de moradores, todas as entidades da 
cidade de ubá, FEMAC, INTERSIND, 
SEBRAE, Câmara dos Deputados Estaduais, 
Senado Federal, Câmara dos Deputados 
Federal, gabinete do Deputado Dirceu Ribeiro, 
gabinete do Governador de Minas Gerais e 
imprensa em geral, convidando-lhes para 
participarem do lançamento do livro da 
escritora Maria Luiza Marcelino escritora essa 
Quilombola reconhecida pelo Ministério da 
Cultura e pela Fundação Palmares. O 
lançamento do livro acontecerá na Câmara 
Municipal de Ubá, no dia 18 de julho de 2015, às 
18:00 horas, como está no convite em anexo.
Moção de Congratulações e Aplausos 045/15
Endereçada: à jornalista Gisele Caíres 
Fernandes, por sua brilhante atuação na Sessão 
Solene de Criação da Escola do Legislativo.

VEREADOR JOSÉ ALVES GERMANO
Requerimento 166/15
Solicitação: ao Prefeito, a construção de um 
redutor de velocidade na Av. Marechal Floriano 
Peixoto, à pedido dos moradores.O presente 
pedido reitera, parcialmente, a Indicação nº 
074/15 de autoria do Edil Carlos da Silva 

Rufato.
Requerimento 168/15
Solicitação: ao Prefeito, o patrolamento e 
cascalhamento da Comunidade do Córrego 
Santana, a pedido dos moradores. O presente 
pedido reitera, parcialmente, a Indicação nº 
399/13 de mesma autoria.

VEREADOR JORGE CUSTODIO 
GERVASIO

Indicação 172/15
Solicitação: ao Prefeito, a capina e limpeza 
geral do Anel Viário, entre a Comunidade do 
Bom Sucesso e Córrego Alegre, à pedido dos 
moradores.
Indicação 173/15
Solicitação: ao Prefeito, sugerindo-lhe estudos 
que providenciem o retorno do projeto “Faixa 
Azul” ao município de Ubá.
Requerimento 165/15
Solicitação: ao Prefeito, a construção de um 
redutor de velocidade na Rua José Augusto 
Marcos, Bairro Olaria, em frente ao Campo do 
Olaria. O presente pedido reitera, parcialmente, 
o Requerimento nº 152/15 de autoria do Edil 
Carlos da Silva Rufato e o Requerimento nº 
125/15 de mesma autoria.

VEREADOR MAURICIO VALADÃO 
REIMÃO DE MELO – DR. VALADÃO

Indicação 176/15
Solicitação: ao Prefeito, o tapamento de um 
buraco existente na Rua Antônio Costa 
Ribeiro, Bairro Antônio Bigonha, à pedido 
dos moradores.
Requerimento 164/15
Solicitação: ao Sr. Ouvidor da Saúde, 
Sebastião Ferreira Estevão, informações 
conforme mencionado em debate nesta Casa 
em reunião passada.
Indicação 180/15
Solicitação: ao Prefeito, a pedido dos 
moradores, a construção de uma Unidade de 
Saúde na região do Tanquinho.
Requerimento 171/15
Solicitação: ao Dr. Geraldo Fausto da Silva para 
comparecer em uma Reunião Ordinária, 
previamente agendada, nesta Casa de Leis com 
o objetivo de discorrer sobre a “Crise Hídrica 
em Ubá e Região”, devido aos seus grandes 
conhecimentos nessa área.
Requerimento 172/15
Solicitação: à Diretora da Empresa Municipal 
de Habitação e do Bem Estar Social - 
EMUHBES, Sra. Maria Lúcia Coelho de 

Andrade, convidando-a comparecer a esta Casa 
de leis, em data previamente agendada, a fim de 
discorrer sobre assuntos de interesse da 
população dentro de sua área de atuação.
Requerimento 173/15
Solicitação: à Secretária Municipal de 
Desenvolvimento Social, Sra. Eulália Cristina 
Gui lhe rmino  Va len te ,  conv idando-a  
comparecer a esta Casa de leis, em data 
previamente agendada, a fim de discorrer sobre 
assuntos de interesse da população dentro de sua 
área de atuação.

VEREADOR RAFAEL FAÊDA DE 
FREITAS

Indicação 174/15
Solicitação: ao Prefeito, o calçamento da Rua 
Antônio Fernandes de Oliveira, Rua Mário 
Rodrigues Nascimento e Rua José Carlos 
Pereira (até a indústria R. Baião), Bairro 
Ligação, à pedido dos moradores. Solicita-se, 
também, para que a cobrança de IPTU seja 
realizada somente após o cumprimento da Lei 
Complementar 062/2001 que dispõe sobre “as 
receitas do Município, tributárias e outras, 
sobre as quais lhe compete legislar”.
Indicação 175/15
Solicitação: ao Prefeito, o recapeamento 
asfáltico das Ruas Lions e Milton Basílio, à 
pedido dos moradores.
Indicação 179/15
Solicitação: ao Prefeito e ao Sr. Renato 
Cantarino, para que sejam tomadas as 
providências necessárias para a instalação de 
novas placas de trânsito na Rua Vicente Leite, 
mais precisamente, em frente ao Hospital São 
Vicente de Paulo, permitindo a parada e o 
estacionamento na referida via, após as 19:00h.
Indicação 182/15
Solicitação: ao Prefeito, a limpeza das calhas 
internas da Feira Livre de Ubá, a pedido dos 
clientes e comerciantes.
Requerimento 167/15
Solicitação: ao Prefeito, que remeta a esta Casa 
de Leis, informações sobre o local de 
construção dos muros de gabião e concreto por 
meio dos créditos de recursos financeiros 
recebidos pela Prefeitura na ordem de R$ 
1.228.980,25, referentes ao processo nº 
5 9 0 5 0 . 0 0 0 0 6 5 / 2 0 1 2 - 5 4 - Te r m o  d e  
Compromisso 231/2012.
Requerimento 169/15
Solicitação: ao Prefeito, a cópia do contrato de 
prestação de serviços de transporte escolar que 

entre si fazem o Município de Ubá e a empresa 
Viação Ubá Transportes Ltda. do presente ano, 
especialmente a planilha de valores que 
detalham o número de vales transportes, 
número de passagens, etc.
VEREADOR SAMUEL GAZOLLA LIMA 

– PROFESSOR SAMUEL
Indicação 177/15
Solicitação: ao Prefeito, para que através da 
Secretaria Municipal de Saúde, após estudos, 
verificar a possibilidade de ampliar o período de 
vacinação anti-rábica, realizada pelo setor de 
Controle de Zoonoses e sugerir ser realizada 
durante o final de semana (sábado), com a 
intenção de atingir melhor o público alvo.
Indicação 178/15
Solicitação: ao Prefeito, para que através da 
Secretaria Municipal de Saúde, para 
encaminhar à Câmara Municipal de Ubá, um 
projeto de lei para criar a Política e Fundo 
Municipal de Proteção aos Animais e a 
regulamentação, por decreto, da Lei 
Complementar número 169/2014, que Institui o 
Código de Saúde do Município de Ubá e dá 
outras providências, em referência a alguns 
artigos do Capítulo V – do Controle de 
Zoonoses e Endemias e da Criação de Animais.
Indicação 187/15
Solicitação: ao Prefeito, para implementar o 
Programa Cidades Sustentáveis, como Modelo 
de Gestão Pública Sustentável – GPS, que 
propõe a promoção, a partir das cidades, o 
desenvolvimento ao nível local sustentável e 
procurar sempre estimular a participação do 
cidadão de forma democrática e contribuir para 
a melhoria da qualidade de vida de cada bairro e 
da cidade como um todo.

VEREADOR VINICIUS SAMÔR DE 
LACERDA

Representação 039/15
Solicitação: às entidades culturais de Ubá, 
informando a abertura das inscrições para o 
Fundo Estadual de Cultura.
Representação 040/15
Solicitação: às escolas estaduais de ensino 
médio da rede pública, informando sobre o 
Programa Jovens Embaixadores.
Representação 041/15
Solicitação: convidando às entidades sociais da 
cidade e solicitando a participação de servidores 
e vereadores interessados na reunião de 
construção do 3º Curso Realidade Brasileira da 
Zona da Mata mineira.

passaram pela Câmara cerca de 
seis mil pessoas. “O caminho 
está aberto e sendo trilhado para 
a cada dia fazermos jus ao título 
de 'Casa do povo'”, comentou. 
Para o presidente da ABEL,  
Florian Madruga, a instalação 
da Escola do Legislativo é um 
momento histórico para o 
município, dando cumprimento 
à Constituição Federal, que diz, 
no artigo 39, que as esferas de 
Poder devem criar suas escolas 
de governo para a capacitação 
dos servidores. “Se conse-
guíssemos instalar uma escola 
por dia em nosso país, nossa 
história certamente seria outra”, 
frisou. 
A Escola, de acordo com o  
Florian Madruga, representa o 
Poder Legislativo em todo o 
país e possibilita uma maior 
participação popular. “Preci-
samos da presença de pro-
fessores, estudantes, lideran-
ças comunitárias para que eles 
participem mais ativamente do 
Poder mais representativo da 
República”, avaliou.
Ao final de seu discurso,  
Florian Madruga destacou a 
importância de a Câmara criar 
uma biblioteca pública e en-
tregou ao presidente da Casa 
um exemplar da Constituição 
Federal. “Que a porta de entrada 
da biblioteca seja a porta de 
entrada da Câmara. Como 
diretor da Gráfica do Senado 
Federal, coloco à disposição 
desta Casa todo o nosso acervo 
de livros, produzidos pelo 

C o n s e l h o  
Editorial do 
S e n a d o ” ,  
disse. 
O presidente 
da Câmara,  
V e r e a d o r  
S a m u e l  
Gazolla Lima 

(PT), agradeceu ao Sr. Florian 
Madruga e revelou à população 
que a criação da Biblioteca 
Legislativa está bastante 
adiantada. “Já estamos em 
estudos avançados para a 
criação de nossa biblioteca em 
parceria com a Academia Uba-
ense de Letras (AULE), com 
cerca de sete mil títulos 
disponíveis para a população de 
Ubá”, afirmou.
Samuel Gazolla mencionou, 
ainda, outros projetos que serão 
colocados em prática pelo 
Legislativo ubaense. “Estamos 
criando, também a Câmara 
Mirim e o Parlamento Jovem. A 
juventude precisa estar presente 
ao Poder Legislativo. Temos 

O Vereador Jorge Gervásio solicita a volta do programa FaixaAzul

Assinatura do termo de filiação à ABEL

A sessão contou com a presença de várias autoridades

Vereador Vinícius Samôr (E) e Vereador Samuel Gazolla (D)

Na foto à direita, o Vereador Samuel Gazolla recebendo uma cópia da 
Constituição Federal das mãos diretor executivo da Gráfica do Senado 
Federal, Florian Augusto Coutinho Madruga. À esquerda, a palestra do 
professor doutor do Departamento de História da Universidade de Brasília, e 
membro da Academia Ubaense de Letras, Antônio José Barbosa

Da Esquerda para direita: os Vereadores Pastor Darci (PSC), Oswaldo 
Peixoto (PV), José Alves Germano (PT), Rosângela Alfenas (PSDB) e Rafael 
Faêda (PP), além do professor doutor do Departamento de História da 
Universidade de Brasília e membro da Academia Ubaense de Letras, Antônio 
José Barbosa.

Da Esquerda para direita: O Comandante do 21º Batalhão PMMG, Ten. Cel. 
Lúcio Mauro Campos Filho, o presidente da Academia Ubaense de Letras, 
Marum Alexander, o representante do Dep. Est. Dirceu Ribeiro, Marcos 
Sabbath, o representante do Dep. Fed. Reginaldo Lopes, Cristian José da 
Silva, o Delegado Regional de Polícia Civil, Fernando Dias da Silva, e o 
representante do Governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel,  Luís 
Gustavo D'Ávila Riani.



Sempre ouvi esta frase e nunca me preocupei em 
repetí-la. Nas entrelinhas podemos compreender que 
colhemos o que plantamos, ou seja, se escolhermos 
bem nossos representantes seremos bem sucedidos. 
Entretanto, se escolhermos mal, o resultado é este que 
está aí.
Como nos preocupamos com a ira de terroristas, como 
são maus, perversos, porém corajosos. A guerra entre 
os países do Oriente Médio nos preocupa e muito. E até 
parece que nós, aqui no Brasil, estamos em perfeita 
paz. A nossa guerra é diferente.
A distribuição de renda é desigual, causando 
disparidades enormes entre os que tem pouco e os que 

tem muito, resultando no que podemos chamar de “guerra fria dos trópicos”. 
Não que se justifique, mas, até certo ponto, faz sentido.
Vivemos em um país revoltado com índices alarmantes de desemprego e 
impunidade. Em qual presídio estão os políticos condenados pelo “mensalão”? 
Eles apenas “comparecem para assinar a pauta de presença” e seguem seus 
caminhos rumo às suas casas, com a presença de seguranças particulares em 
todo o trajeto. 
Desculpem-me, mas me parece que a operação “lava-jato” seguirá o mesmo 
roteiro. Ninguém permanecerá preso, até em função da legislação existente, 
desfrutarão do benefício da delação premiada, sem mencionar das fortunas 
feitas às custas do trabalho do povo brasileiro, que, provavelmente, estão em 
paraísos fiscais, aguardando as próximas campanhas eleitorais. 
Deus ainda é o mesmo e vê tudo isto. Irão escapar da justiça dos homens, mas 
jamais da justiça de Divina.

Excelente OPORTUNIDADE para a juventude e 
para quem quer continuar seus estudos. A Escola do 
Legislativo da Câmara Municipal de Ubá, por 
intermédio do nosso mandato de vereador, em 
parceria com a UFJF, iPED Cursos e Associação 
Juventude Pela Vida promovem o Curso 
Preparatório para o ENEM 2015, 100% Gratuito. 
Podem participar estudantes do 3º ano da Rede 
Pública, pessoas que já concluíram o mesmo ou 
inscritos no Enem para terminar o Ensino Médio. 
Não perca essa oportunidade!!! Inscrições até 11 de 

julho (vagas limitadas). Informações 3539-5016

FESTIVAL NACIONAL DE DANÇA EM UBÁ
A Câmara Municipal por intermédio do nosso mandato de Vereador apoiou 
o Festival Tudo Dance (Festival Nacional de Dança), realizado nos dias 20 
e 21 de junho em Ubá. Parabéns aos organizadores pelo brilhante evento e 
por batalharem para o primeiro festival de danças de Ubá, com o intuito de 
acrescentar a cultura de nosso município e fazer com que os estilos se 
conheçam e interajam. Estiveram presentes escolas e grupos de dança de 
Búzios (RJ) , Ponte Nova (MG), Astolfo Dutra, Ubá, Juiz de Fora, 
Conselheiro Lafaiete, Araruama, Três Rios. Os grupos ubaenses deram um 
show e mostraram a capacidade cultural que temos, mesmo sem grandes 
incentivos. Pra frente galera e rumo aos próximos eventos culturais!

As eleições presidenciais terminaram há poucos meses, mas 
devido à instabilidade político-econômica do país o instituto   
Datafolha resolveu fazer pesquisas para as eleições de 2018. 
Aécio Neves tem 35% de preferência dos eleitores, Lula 25% 
e Marina Silva 18%. A presidente Dilma tem 65% de 
reprovação, quase igualando-se a Fernando Collor na época 
do impeachement (68% em setembro de 1992). Mergulhado 
no maior escândalo de corrupção de uma nação democrática 
em todos os tempos, com muitos dos principais nomes do 
partido na prisão, com índices de violência no país altíssimos, 
com a saúde pública beirando a falência, o governo do PT está 
no fundo do poço. O repórter de O Globo que cobriu o recente 
congresso do partido em Salvador presenciou um fato insólito 
quando Lula e Dilma chegavam ao auditório; uma parte da 

platéia se alvoroçou inexplicàvelmente. É que o locutor pedia freneticamente mais 
cadeiras “ CADEIRAS, CADEIRAS “ mas o público entendia “ CADEIA, CADEIA “, daí 
o tumulto. A prisão dos presidentes das maiores empreiteiras brasileiras, a Odebrecht e 
Andrade Gutierrez, acusadas de apenas no escândalo da Petrobrás terem distribuído 
propinas no valor de 510 e 210 milhões de reais respectivamente, alertou o PT de que a 
prisão de Lula pode estar próxima. Nas conversas entre os empresários, Lula era citado 
como “Brahma”, e o tesoureiro do PT João Vaccari Neto, que está preso, ao ir buscar a 
propina a tratava como “pixuleco”.
Em nível estadual, a Polícia Federal solicitou ao Tribunal Superior de Justiça licença para 
processar o Governador Fernando Pimentel, cuja esposa também é investigada na 
Operação Acrônimo, junto com o empresário Benedito Rodrigues Oliveira, o Bené. 
Pimentel é acusado de lavagem de dinheiro e ocultação de bens. O processo tramitará sob 
segredo de justiça. Em Ubá está havendo uma debandada dos principais nomes do PT para 
outros partidos, com queixas de total centralização das decisões nas mãos do prefeito e 
obsessiva falta de transparência na administração. Até quando um secretário municipal é 
convocado a prestar esclarecimentos na Câmara, quem vai no lugar é o prefeito...  

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 034/15
O Vereador requer na forma regimental e após a devida 
aprovação plenária, o envio de correspondência à 
concessionária VIVO SA, solicitando a possibilidade 
de instalação de uma torre de telefonia celular na região 
do sítio Cruzeiro so Sul, localizado próximo ao Campo 
do Santo Antônio na Rodovia sentido Ubá-Guidoval, à 
pedido dos moradores.

Indicação 155/15
O Vereador requer na forma regimental e após a devida aprovação plenária, o 
envio de correspondência ao Exmo Sr Prefeito de Ubá, Edvaldo Baião Albino, que 
interceda juntamente com a concessionária ENERGISA quanto à instalação de 
postes de iluminação pública na região do Sítio do Cruzeiro do Sul, localizado 
próximo ao Campo do Santo Antônio na Rodovia sentido Ubá-Guidoval, à pedido 
dos moradores.

Requerimento 148/15
O Vereador requer na forma regimental e após a devida aprovação plenária, o 
envio de correspondência ao Exmo Sr Prefeito de Ubá, Edvaldo Baião Albino, que 
determine ao setor competente da municipalidade, a urgente realização de 
patrolamento e cascalhamento na região do Sítio do Cruzeiro do Sul, localizado 
próximo ao Campo do Santo Antônio na Rodovia sentido Ubá-Guidoval, à pedido 
dos moradores.

Olá meus caros ubaenses!
Nesse último dia 28 de junho, foi feito um convite ao 
Secretário de Obras Tião Viana, para que viesse a esta 
Casa de Leis, mas, ele não compareceu. Em seu lugar, 
veio o Prefeito Vadinho Baião, dizendo que o 
Secretário não viria, pois não ele saberia como se 
comportar diante dos vereadores. Olha, uma pessoa 
que trata os contribuintes com tanta falta de educação e 
arrogância não deveria tremer diante dos vereadores. 
Mas, o Prefeito se fez presente e foi uma vergonha, 
pois ele estava visivelmente descontrolado e 
agressivo. Diante de tantas agressões verbais não pude 

fazer sequer metade das perguntas elaboradas. Minhas perguntas foram sobre 
obras inacabadas e promessas não cumpridas. Vou citar algumas delas: 1ª Posto 
de Saúde do Bairro Santa Bernadete; 2ª Manilhamento de águas pluviais do 
Bairro Santa Bernadete (Na época a Câmara Municipal liberou R$400,00, para a 
obra, mas foram gastos, segundo informações, apenas R$190,00. Onde está o 
restante do dinheiro, o gato comeu?); 3ª Calçamento na Rua Guarino Peron no 
Bairro Agroceres; 4ª Calçamento no Bairro São Judas Tadeu; 5ª Calçamento no 
acesso do Bairro Santa Rosa; 6ª Córrego entre o Bairro São Domingos e 
Eldorado; 7ª Anel Viário no Peixoto Filho; 8º Reforma da ponte no Bairro Rua 
Ângelo Esperandio, no Bairro Aeroporto; 9ª Calçamento na Ligação; 10ª O 
Porquê de ele ter sido desumano com aquela mãe que estava desesperada em 
busca de socorro para salvar o seu filho que infelizmente veio a falecer com 
apenas 14 anos. É uma grande falta de sensibilidade tratar  uma mãe nessas 
condições. Ainda existem pessoas que elogiam esse incompetente que vive só de 
politicagem, eles não sabem o verdadeiro sentido da palavra servidor público.

O dia Internacional do Leite é comemorado em 24 de 
junho. Considerado o mais nobre dos alimentos, o leite 
tem grande importância na alimentação humana e talvez 
por isso seja um dos únicos que figuram no calendário de 
datas comemorativas. Rico em proteínas, carboidratos, 
gorduras, sais minerais e vitaminas, o leite ocupa lugar de 
destaque quando o assunto é a nutrição do homem. 
Principalmente devido à presença do cálcio, mineral 
responsável pela formação dos ossos. 
O cálcio encontrado especificamente no leite é mais 
facilmente absorvido pelo organismo do que aquele 
existente em outros alimentos. Exerce um papel 
fundamental para a formação e o desenvolvimento ósseo 
ao longo da vida. Nele encontramos proteínas, 

principalmente a caseína, que apresenta alta qualidade nutricional e é muito 
importante na fabricação dos queijos, e a albumina, de alto valor biológico 
(aminoácidos essenciais). Ambos auxiliam na formação e na manutenção dos tecidos 
do organismo. Além de dar energia e conter gordura pouco saturada, o leite é um dos 
alimentos de origem animal com menos colesterol, reunindo em suas propriedades 
vitaminas A, B1 e B12 e sais minerais essenciais como o fósforo, que ajuda na 
formação dos ossos, e o manganês, que auxilia no funcionamento do cérebro.
Este alimento que está presente em diferentes fases da vida é complexo e apresenta 
um balanço nutricional único: contêm proteínas, carboidratos e minerais. O teor de 
água é de aproximadamente 90%, e a diluição desses nutrientes no meio líquido faz 
com que o conjunto nutricional do leite seja melhor do que as propriedades de cada 
nutriente, se consideradas separadamente. Comemorar este dia é de fundamental 
importância para que se crie uma consciência dos benefícios que o consumo deste 
alimento natural pode proporcionar.

Faixa Azul
Em um passado não muito distante, a cidade de Ubá 
possuía o Projeto Faixa Azul, que era responsável 
pelo estacionamento de veículos no Centro.  Após o 
cancelamento desse Projeto, muitos ubaenses 
solicitaram seu retorno, utilizando como 
argumento a grande dificuldade em encontrar 
pontos para estacionamento. A região central de 
Ubá está sendo utilizada como verdadeiros pontos 
fixos de estacionamento, param veículos desde o 
matutino e são retirados somente à noite. Em 
consequência, muitos comerciantes se queixam 

sobre a queda no volume de vendas, pois muitas pessoas evitam ir ao Centro. 
Aqueles que estão de visita e desejam fazer compras, também enfrentam a 
mesma situação. Outra questão levantada para o retorno do Faixa Azul é sob 
o aspecto empregatício, em que seria possível a criação de empregos 
formais para muitos jovens e adultos, diminuindo o desemprego e 
beneficiando toda a cidade de Ubá.
Em vista das reclamações e a pedido dos moradores e comerciantes, solicitei 
ao Executivo Municipal, por meio da Indicação nº 173/2015, estudos que 
providenciem o retorno do Projeto Faixa Azul ao município de Ubá.  Esta 
benfeitoria visa proporcionar maior flexibilidade de estacionamento de 
veículos no centro, além do evidente aumento de empregos e vendas no 
comércio central.
Despeço-me, contando com vocês na próxima edição do Jornal O 
Legislativo.

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 virou 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 O Legislativo!

Dia 27 de junho é o Dia Internacional do Diabético. 
A comemoração nasceu com o objetivo de promover 
a conscientização da sociedade – desde médicos, 
ONGs e o governo até a população em geral – sobre 
a doença e as formas de tratamento. A primeira 
celebração ocorreu em 14 de novembro de 1991. A 
nova data proposta pela Federação Internacional de 
Diabetes (IDF) e é uma homenagem ao nascimento 
de Frederick Banting, que em parceria com Charles 
Best, descobriu a insulina em outubro de 1921.
A Diabetes mellitus é uma doença metabólica, 

responsável pelo aumento anormal do açúcar no sangue. Como sabemos, a 
glicose (açúcar) é a principal fonte de energia do organismo, mas quando em 
excesso, pode trazer várias complicações à saúde. Quando não tratada 
adequadamente, causa doenças como infarto do coração, derrame cerebral, 
insuficiência renal, problemas visuais e lesões de difícil cicatrização, entre 
outras complicações. 
Infelizmente, ainda não há cura para o diabetes, porém há vários tratamentos 
disponíveis. Mas seguir o tratamento de forma regular é fundamental, 
proporcionando saúde e qualidade de vida para o paciente portador. 
Segundo projeção internacional, a população de doentes diabéticos em nível 
mundial vai aumentar até 2025 em mais de 50%, para 380 milhões de pessoas 
a sofrerem desta doença crônica. Atualmente, a Organização Mundial da 
Saúde estima que cerca de 240 milhões de pessoas sejam diabéticas em todo 
o mundo, o que significa que 6% da população tem diabetes.

Moção de Congratulações e Aplausos 09/15
O vereador requer, na forma regimental e após aprovação 
plenária, a inserção em Ata, ficando registrado nos Anais 
desta Casa de Leis, uma Moção de Congratulações e 
Apalusos ao Secretário de Obras, Sebastião Carlos Viana 
e equipe, pelos relevantes serviços prestados à 
comunidade ubaense, principalmente junto à zona rural 
do município.
O Secretário de Obras, Tião Viana e equipe vêm realizndo 
um brilhante trabalho à frente desta secretaria, 
fomentando projetos de melhorias para as zonas rural e 
urbana da cidade, proporcionando, desta forma, melhores 
condições de vida para a população. Vale destacar o 
cascalhamento que vem sendo realizado em todas as 

estradas rurais do município, utilizando cascalho de ótima qualidade, ficando um 
serviço digno de receber aplausos desta Casa de Leis.

Indicação 055/15
O Vereador requer na forma regimental e após a devida aprovação plenária, o 
envio de correspondência ao Exmo Sr Prefeito de Ubá, Edvaldo Baião Albino, 
solicitando-lhe a possibilidade de inserir na programação de obras da prefeitura a 
limpeza e o calçamento da rua sem saída, bairro Olaria.

Indicação 054/15
O Vereador requer na forma regimental e após a devida aprovação plenária, o 
envio de correspondência ao Exmo Sr Prefeito de Ubá, Edvaldo Baião Albino, 
solicitando-lhe a possibilidade de inserir na programação de obras da prefeitura o 
calçamento da rua Antonio Sperandio, bairro Mangueira Rural.
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Sabemos que o grande número de cães e gatos, abandonados em centros urbanos, ocasiona diversos problemas, tais como: transmissão de zoonoses, como raiva, 
leishmaniose, entre outras; agressões envolvendo pessoas ou outros animais; contaminação ambiental por dejetos e pêlos; dispersão de lixo; distúrbios no trânsito 
de veículos, entre outros.Portanto, o controle destas populações representa um desafio constante para todas as sociedades, independentemente do grau de 
desenvolvimento socioeconômico. Esse controle sempre envolve dois agentes: ao proprietário cabe exercer o direito de manter um animal sob sua guarda, desde 
que de maneira responsável, ou seja, zelando pela sua saúde, pelo controle reprodutivo, pela destinação de filhotes e mantendo-o domiciliado. Ao poder público 
destinam-se as ações de controle dos animais errantes, com vistas à proteção da saúde pública, porém, com posturas humanitárias em relação a eles. Nesta situação, 
propor políticas de defesa e proteção aos animais é pensar o ambiente como um todo e desenvolver programas permanentes para a posse responsável, a identificação 
dos animais, o controle de natalidade e o bem-estar dos animais, a coibição a maus tratos e, principalmente, ações educativas para mudanças de valores e atitudes de 
conscientização da população. Além disso, o que constatamos no dia-a-dia são animais expostos a práticas cruéis como envenenamentos, atropelamentos, torturas e 
mutilações, devido à falta de compreensão das pessoas de que os animais que se encontram abandonados são vítimas da insensibilidade humana e da falta de 
atenção dos órgãos públicos às suas necessárias condições de vida. A cidade de Ubá não é diferente desta realidade e necessita da criação de políticas públicas no 
trato da proteção animal e regulamentação da legislação existente. Nesse sentido, apresentamos a proposta de anteprojeto de lei para criar a Política e Fundo 
Municipal de Proteção Animal e a regulamentação e aplicação dos artigos previstos no Código de Saúde do Município para que, além da proteção aos animais, 
possam ser criados instrumentos para evitar que os animais abandonados nas ruas se transformem, ainda mais, em um problema de saúde pública que afete toda 
sociedade. Abraços a todos e coloco nosso mandato de vereador à disposição!


