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Criada por meio de iniciativa 
popular, a Lei da Ficha Limpa 
determina a inelegibilidade de 
p o l í t i c o s  c o n d e n a d o s  e m  
processos criminais, cassados ou 
que tenham renunciado para evitar 
a cassação, entre outros critérios.
Para que este rigor fosse estendido 
também aos cargos comis-
sionados no âmbito da admi-
nistração direta, autárquica e 
fundac iona l ,  nos  Poderes  
Executivo e Legislativo muni-
cipais, o vereador Vinícius Samôr 

apresentou um Projeto de Lei (PL 
061/15).
“A inovação é a obrigação dos 
Poderes Executivo e Legislativo 
e x i g i r  d o s  n o m e a d o s  a  
comprovação de que detêm as 
condições para o exercício da 
atividade”,  diz o autor do projeto. 
A proposta foi aprovada por 
unanimidade e encaminhada para 
a Comissão de Legislação, Justiça 
e Redação Final da Câmara.
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A reunião ordinária da Câmara 
ocorrida no dia 14/07, contou com a 
visita de dezenas de pessoas. Na 
pauta, projetos importantes como a 
Lei de Diretrizes Orçamentárias e o 
Plano Municipal de Educação.
O primeiro projeto a ser debatido, foi 
o PL 039/15 que “Dispõe sobre as 
Diretrizes para elaboração da Lei 
Orçamentária do Município de Ubá 
para o exercício de 2016, e dá outras 
providências”.
Já a discussão do Projeto de Lei nº 
046/15 que “Aprova o Plano 
Municipal de Educação (PME), e dá 

outras providências”, foi alvo de 
conflitos. Apesar da explicação da 
Secretária de Educação, Maria do 
Carmo Melo, o Vereador Jorge 
Gervásio (PV) se manifestou 
contrário à matéria. “Vários 
membros da Igreja (Católica) estão 
preocupados com a aprovação deste 
projeto. Daqui há dez anos, será 
possível fazer alterações e incluir a 
questão de ideologia de gênero”, 
disse o parlamentar. O projeto foi 
aprovado por nove votos favoráveis e 
um contrário.
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Em parceria com servidores e demais vereadores, a Mesa Diretora tem adotado 
uma série de medidas que colocam a Câmara de Ubá como uma das mais 

eficientes do país. Além de oferecer novos serviços à população, a Câmara têm 
feito economia em diversos setores, zelando pelo dinheiro público

Realização

Parlamentares querem 
criar Lei da Ficha Limpa 

Municipal

Vereador sugere implantação do Programa Escola Aberta em Ubá
Parlamentar pede unidade de saúde para Tanquinho e região

Legislativo avança em participação popular
 com eficiência econômica
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cobrado das indústrias da 
Zona da Mata. O Decreto 
prevê um estudo de 90 dias 
para que seja reduzida de 18% 
para 2% a alíquota de ICMS. 
A redução, que pode parecer 
exagerada, na verdade é 
idêntica ao que é oferecido 
hoje aos estabelecimentos 
industriais instalados em 
cerca de metade dos muni-
cípios fluminenses, o que vem 
provocando a fuga de em-
presas mineiras para lá. No 

Espírito Santo, também 
próximo à Zona da Mata, a 
alíquota é ainda menor, de 
1%.
Empenho
Ao final da reunião, os de-
putados prometeram em-
penho, junto ao Governo do 
Estado, para que as demandas 
do setor e da região sejam 
atendidas e apresentaram 
alguns requerimentos neste 
sentido.

A Câmara Municipal de Ubá 
foi o local escolhido para 
sediar uma audiência pública 
das Comissões do Trabalho, 
da Previdência e da Ação 
Social, de Assuntos Muni-
cipais e Regionalização, de 
Turismo, Indústria, Comércio 
e Cooperativismo. A sessão 
foi realizada no dia 16/07 e 
contou com a presença dos 
deputados estaduais Fred 
Cos ta ,  Antônio  Car los  
Arantes, além dos autores do 

requerimento, os deputados 
Dalmo Ribeiro Silva e Dirceu 
Ribeiro.
Polo Moveleiro em foco
A audiência teve como 
objetivo debater a situação 
dos empresários e dos 
trabalhadores dos setores mo-
veleiro, comercial e industrial 
no município, e contou com a 
participação do Presidente da 
Câmara, Vereador Samuel 
Gazolla, e dos Vereadores 
Rosângela Alfenas, Rafael 

Faêda, Vinícius Samôr, Pastor 
Darci, Célio Botaro, José 
Alves Germano e Carlos 
Rufato, bem como repre-
sentantes de vários mu-
nicípios da região e diversos 
setores da comunidade.
Redução de ICMS
Durante a sessão foram 
debatidas diversas questões, 
destacando-se o Decreto 
nº216, de autoria do Go-
vernador do Estado, Fernando 
Pimentel, sobre o ICMS 

Assembleia
Câmara recebe audiência pública da ALMG

Ÿ  Seja enviado pedido de providências à Secretaria de Estado de Planejamento e 
Gestão; à Secretaria de Estado de Defesa Social e ao Comando Maior do Corpo 
de Bombeiros Militares do Estado de MG, para provimento de infraestrutura 
física, material e de recursos humanos do corpo de bombeiros para a região que 
abrange o Pólo Moveleiro de Ubá;
Ÿ    Seja enviado pedido de providências ao Ministério da Aeronáutica e a 
Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC - para solicitar a Homologação do 
processo de ampliação e balizamento noturno do Aeroporto Regional de Ubá;
Ÿ  Seja enviado um pedido de análises à Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento Regional e Urbano. com vista à análise de viabilidade técnica 
quanto à elaboração de um plano de gestão de resíduos sólidos industriais do 
APL moveleiro de Ubá;
Ÿ     Seja enviado à Secretaria de Estado de Governo um pedido para provisão de 
recursos financeiros necessários à construção do Campus da UEMG em Ubá;
Ÿ   Seja enviado à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão e à Secretaria 
de Transportes, Comunicação e Obras Públicas, pedido para que seja garantida a 
provisão de infraestrutura de telecomunicações para transmissão de voz e dados 
em tecnologia de banda larga para a região que abrange o APL moveleiro de Ubá.

Requerimentos apresentados

Os parlamentares Fred Costa, Antônio Carlos Arantes, além dos autores do requerimento, 
os deputados Dirceu Ribeiro e Dalmo Ribeiro Silva

O diretor-executivo do Intersind, Áureo Barbosa (E); o presidente do Sindicato dos 
Marceneiros, José Carlos Pereira (C); e o Presidente da Câmara de Ubá, Samuel Gazolla (D)

A F r e n t e  P a r l a m e n t a r  
Regional em Defesa e Apoio 
ao Polo Moveleiro de Ubá 
obteve adesão de todas as 
cidades que o compõem. O 
objetivo da Frente é fortalecer 
a s  e m p r e s a s  e  b u s c a r  
incentivos fiscais e sociais, 
visando superar dificuldades e 
criar mais oportunidades. Com 
mais de 16 mil empregos 
diretos e cerca de 330 
empresas, o polo moveleiro 
regional é o maior do estado de 
Minas Gerais e o quarto maior 
do país.
A Frente realiza articulação 
política, perante os Governos 
Estadual e Federal, princi-
pa lmen te  na  lu t a  pe l a  
equiparação do Imposto Sobre 
Circulação de Mercadorias e 
Serviços (ICMS), alvo de 
guerra fiscal entre Minas, Rio 
de Janeiro e Espírito Santo, e 
que vem prejudicando as 
indústrias da região.
Uma Lei aprovada pelo 
governo do estado do Rio de 
Janeiro garante a fixação da 
alíquota de 2% do ICMS para 
fabricantes de móveis insta-
lados no estado fluminense. 
Este é o mesmo percentual 
cobrado no estado do Espírito 
Santo. Atualmente, a alíquota 
cobrada em Minas Gerais é de 
18%. “Essa situação prejudica 

o desenvolvimento do nosso 
polo, gera a migração de  
indústrias por conta desse 
incentivo e prejudica a 
abertura de novos empre-
endimentos” explanou o 
Vereador Vinícius Samôr 
( P T d o B ) ,  a u t o r  d o  
requerimento que cria a Frente 
Parlamentar.
Cidades
Além da Câmara Municipal de 
Ubá, a Frente Parlamentar é 
composta pelas câmaras das 
cidades integrantes do Polo: 
Guidoval ,  Piraúba,  Rio 
Pomba, São Geraldo, Rodeiro, 
Tocantins e Visconde do Rio 
Branco. “Queremos que esta 
frente seja um instrumento que 
viabilize a obtenção de 
incentivos, desenvolvimento e 
programas em benefício das 
empresas e dos trabalhadores 
da nossa região”, finaliza o 
Vereador.

Economia
Frente Parlamentar tem adesão de todas 

as Câmaras do polo moveleiro

São Geraldo Guidoval

Visconde do Rio BrancoRodeiro

Rio PombaTocantins Piraúba

Câmara recebe audiência pública da ALMG

Vereadores aprovam 
PME e LDO 

antes do recesso
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Expediente

entidades sociais para realizar uma 
etapa local, conforme previsto pela 
Secretaria de Estado de Esportes e da 
Juventude, como uma Conferência 
Livre Eletiva da Juventude”, explica o 
autor do requerimento.
De acordo com Vinícius Samôr, 
“promover o debate e a participação 
popular nas decisões a prefeitura, 
infelizmente não está nos planos da 
atual administração. Além de perder 
esta conferência, outras tantas também 
n ã o  f o r a m  c o n v o c a d a s  p e l o  
Executivo, como a de cultura, a das 

cidades, promoção da igualdade racial 
ou a de segurança pública”, diz.
A data proposta pelo parlamentar para 
a realização da Conferência é 15 de 
agosto, no plenário da Câmara 
Municipal. Durante este evento serão 
escolhidos os delegados para 
r e p r e s e n t a r  o  m u n i c í p i o  n a  
Conferência Estadual, que ocorrerá 
em novembro. 
A proposição foi aprovada por 
unanimidade durante a reunião 
ordinária ocorrida em seis de julho.

15 de Julho de 2015 15 de Julho de 2015

"É de total legitimidade o Poder 
Legislativo propor e realizar, junto 
com a sociedade civil, a Conferência 
Livre Eletiva da Juventude de Ubá, 
para que o município não perca a 
oportunidade de debater ações de 
superação aos desafios vividos pelos 
jovens”.
Este foi o argumento que o vereador 
Vinícius Samôr de Lacerda (PTdoB) 
apresentou no requerimento 177/15, 
em que solicita à Mesa Diretora da 
Câmara que realize a etapa local da 
Conferência Municipal da Juventude.
São objetivos da conferência: 
fortalecer a relação entre o governo e a 
sociedade civil para uma maior 
efetividade na formulação, execução e 
controle da Política Nacional da 
Juventude; garantir a participação da 
sociedade, em especial dos jovens, na 
formulação e no controle das políticas 
públicas de juventude; deliberar sobre 
o monitoramento das resoluções da 1.ª 
Conferência Nacional de Políticas 
Públicas de Juventude, além de 
apresentar subsídios para a construção 
do Sistema Nacional e Juventude, são 
os objetivos da conferência.
“A cidade de Ubá perdeu o prazo para 
a convocação da Conferência 
Municipal, estabelecido pelo Governo 
do Estado. Agora, a única alternativa é 
a mobilização da sociedade civil e das 

Cidadania

Vereador sugere mais vagas
de estacionamento para deficientes 

Trânsito

Ficha Limpa
Vereadores querem criar Lei da Ficha Limpa Municipal

porte de identificação. As leis 
oferecem diretrizes para os 
procedimentos nos municípios, 
pois cada cidade é responsável pela 
i m p l e m e n t a ç ã o ,  g e s t ã o  e  
fiscalização do uso de vagas 
especiais na sua localidade.
A vaga especial, então, é um direito 
assegurado por lei federal com uso 
regulamentado por Resolução do 
Conselho Nacional de Trânsito 
(CONTRAN) que determina que 
5% do  to ta l  de  vagas  do  
estacionamento regulamentado 
sejam destinadas a idosos e 2% a 
portadores de deficiência. 
De acordo com o Código de 
Trânsito Brasileiro, o uso de vaga 
especial, sem credencial, é infração 
sujeita à multa de R$ 53,20, com 
perda de três pontos na Carteira 
Nacional de Habilitação e remoção 
do veículo.
Quem tem direito 
Este direito é concedido ao portador 
de deficiência física, seja ele 
condutor ou passageiro, que se 

Durante a reunião ordinária de seis 
de julho, o vereador Darci Pires da 
Silva (PSC) apresentou a indicação 
171/15, solicitando à prefeitura que 
seja feita a pintura de um espaço 
para o estacionamento de veículos 
de pessoas com deficiência de 
m o b i l i d a d e ,  n a  r u a  J o ã o  
Guilhermino (Centro).
De acordo com o parlamentar, não 
há espaço apropriado nesta rua para 
o estacionamento dos veículos de 
portadores de deficiência. “O 
objetivo desta solicitação é facilitar 
a locomoção daqueles que mais 
necessitam, oferecendo-lhes 
melhores meios de acesso a espaços 
públicos e privados”, justificou o 
vereador, que teve sua proposição 
aprovada por unanimidade.
As Leis
As Leis Federais nº 10.048 e 
10.098, ambas do ano de 2000, 
dispõem sobre a reserva de vagas 
para pessoas com deficiência física 
ou visual nos estacionamentos de 
veículos, definindo inclusive o 

enquadre em uma das três 
c o n d i ç õ e s :  p e s s o a s  c o m  
dificuldades para caminhar devido 
a deficiência física no(s) membro(s) 
i n f e r i o r ( e s ) ;  p e s s o a s  c o m  
dif iculdades para caminhar  
decorrente de incapacidade mental; 
pessoas que por alguma razão, 
como, por exemplo, uma cirurgia, 
estão temporariamente com 
dificuldades graves de locomoção.

Câmara pode realizar
 Conferência livre da Juventude

condenado pela Justiça 
Eleitoral em processo de 
apuração de abuso do poder 
econômico ou político.
A inelegibilidade alcança, 
ainda, os que forem con-
denados pelos crimes contra a 
economia popular, a fé 
pública, a administração 
pública e o patrimônio 
público; contra o patrimônio 
privado, o sistema financeiro, 
o mercado de capitais e os 
previstos na lei que regula a 
falência; contra o meio 
ambiente e a saúde pública; 
crimes eleitorais, para os quais 
a lei determine a pena de 
p r i s ã o ;  d e  a b u s o  d e  
autoridade, nos casos em que 
houver condenação à perda do 
cargo ou à inabilitação para o 
exercício de função pública; 
de lavagem ou ocultação de 
bens, direitos e valores; de 

tráfico de entorpecentes e 
drogas afins, racismo, tortura, 
terrorismo e hediondos; de 
redução à condição análoga à 
de escravo; contra a vida e a 
dignidade sexual; e delitos 
praticados por organização 
criminosa, quadrilha ou 
bando.
A Lei da Ficha Limpa ainda 
torna inelegíveis os que 
tiverem suas contas relativas 
ao exercício de cargos ou 
funções públicas rejeitadas 
por irregularidade insanável 
que configure improbidade 
administrativa. Estão na 
mesma condição aqueles 
detentores de cargos públicos 
que beneficiarem a si ou a 
terceiros, pelo abuso do poder 
econômico ou político.

Criada por meio de iniciativa 
popular, a Lei da Ficha Limpa 
determina a inelegibilidade de 
políticos condenados em 
processos criminais, cassados 
ou que tenham renunciado 
para evitar a cassação, entre 
outros critérios.
Para que este rigor fosse 
estendido também aos cargos 
comis-sionados no âmbito da 
administração direta, autár-
quica e fundacional, nos 
Poderes Executivo e Legis-
lativo municipais, o vereador 
Vinícius Samôr apresentou 
um Projeto de Lei (PL 
061/15).
De acordo com o projeto 
proposto, fica vedada a 
nomeação para qualquer cargo 
comissionado no município 
de: pessoas condenadas por 
corrupção eleitoral; ocupantes 
de cargos eletivos que 
abdicarem de seus mandatos 
para escaparem de processo 
por violar dispositivo da 
Constituição Federal, de 
Constituição estadual ou de lei 
orgânica; condenados à 
suspensão dos  d i re i tos  
políticos por ato doloso de 
improbidade administrativa; 
excluídos do exercício da 
profissão, por decisão do 
órgão profissional com-
petente, em decorrência de 
infração ético-profissional; 
condenados em razão de terem 
desfeito ou simulado desfazer 
vínculo conjugal ou de união 
estável para evitar carac-

terização de inelegibilidade; 
demitidos do serviço público 
em decorrência de processo 
administrativo ou judicial; 
pessoa física e os dirigentes de 
pessoa jurídica responsáveis 
por doações eleitorais tidas 
por ilegais; magistrados e 
membros do Ministério Pú-
blico que foram aposentados 
compulsoriamente por de-
cisão sancionatória, que 
tenham perdido o cargo por 
sentença ou que tenham 
pedido exoneração ou apo-
sentadoria voluntária na 
pendência  de  processo  
administrativo disciplinar.
O texto a ser discutido pelos 
vereadores prevê, ainda, que o 
prefeito e o presidente da 
Câmara terão prazo para 
exonerar os atuais ocupantes 
de cargos de provimento em 
comissão que se enquadram 
nas proibições previstas. Em 
caso de descumprimento, os 
casos serão encaminhados ao 
Ministério Público para que 
providências sejam tomadas.
A inovação, segundo o autor 
da proposta, é a obrigação dos 
Poderes Executivo e Legis-
lativo exigir dos nomeados a 
comprovação de que detêm as 
condições para o exercício da 
atividade. “Destacamos que o 
projeto alcança não somente 
situações futuras, como, 
também, os servidores e 
agentes públicos e políticos 
que já se encontram em 
exercício”, comenta Vinícius 

Samôr, que teve sua proposta 
aprovada por unanimidade e 
encaminhada para a Comissão 
de Legislação, Justiça e 
Redação Final da Câmara.
Lei Federal
A Lei da Ficha Limpa (Lei 
Complementar n° 135/2010), 
f ru to  da  in i c i a t iva  da  
população brasileira, deter-
mina a inelegibilidade, por 
oito anos,  de polít icos 
condenados em processos 
c r i m i n a i s  e m  s e g u n d a  
instância, cassados ou que 
tenham renunciado para evitar 
a cassação, entre outros 
critérios.
São considerados inelegíveis 
o governador e o prefeito que 
perderam os cargos eletivos 
por violação à Constituição 
Estadual e à Lei Orgânica do 
Município. Também não pode 
se candidatar quem tenha sido 

fica a, aproximadamente, três 
quilômetros da unidade de 
saúde mais próxima, tem 
relevo acidentado e sem acos-
tamento, e a visita semanal do 
médico foi interrompida há 
tempos devido à precariedade 
do local destinado”, explica o 

autor, afirmando ainda que já 
foram feitas solicitações 
semelhantes há alguns anos, 
mas sem sucesso.
A proposição foi aprovada por 
unanimidade dos vereadores 
durante a reunião do dia 
29/07.

A construção de uma unidade 
de Saúde na região do 
Tanquinho: esta é a soli-
citação contida na indicação 
180/15, de autoria do vereador 
Maurício Valadão de Melo 
(PTB), endereçada ao prefeito 
Vadinho Baião.

De acordo com o autor, a 
região tem apresentado um 
grande crescimento. Com 
dois loteamentos em fase de 
conclusão, além dos bairros 
José Cavaliere,  Jardim 
Esperança, João Teixeira e 
Laranjal, o que já justificaria a 

presença de uma unidade de 
Saúde.
Segundo Maurício Valadão, 
os serviços de saúde na lo-
calidade são de difícil acesso. 
“A região, que serve de 
entrada à zona urbana para 
quem vem da zona rural norte, 

Comunidade
Parlamentar pede unidade de saúde para 

Tanquinho e região

A l impeza  urbana ,  em 
particular, por vezes é vista 
predominantemente como 
fator de embelezamento das 
vias públicas. Em verdade, o 
tratamento de resíduos e 
dejetos e sua destinação final 
apropriada são essenciais à 
eliminação de baratas, ratos e 
moscas sabidamente focos 
transmissores de doenças 
sérias como dengue, cólera, 
desinteria ou leishmaniose, e à 
preservação do meio am-
biente. 
Um dos principais problemas 
encontrados nas cidades é o 

lixo sólido, resultado de uma 
sociedade que a cada dia 
consome mais. Em Ubá, são 
recolhidos diariamente 60 
toneladas de resíduos sólidos 
(dados de 2011). O cres-
cimento da população, do 
consumo e das construções  
aumenta consideravelmente o 
acúmulo de resíduos sólidos, 
motivo de preocupação para 
população. 
Atento a esta situação, o 
vereador Rafael Faêda (PP) 
apresentou um indicação 
(192/15), solicitando ao 
Executivo que faça a limpeza 

geral de toda a extensão do 
córrego que percorre o bairro 
Louriçal. “A grande quan-
tidade de entulho e matagal às 
margens do córrego, são alvo 
de reclamação dos mo-
radores, devido a proliferação 
de ratos e outros animais que 
transmitem doenças”, justifica 
o parlamentar.
O Vereador José Alves (PT) 
também apresentou uma 
indicação (191/15) soli-
citando a limpeza geral de 
todos os logradouros públicos 
do bairro Rosa de Toledo. 

Limpeza Urbana
Resíduos em vias públicas causam preocupação

Vereador Rafael Faêda (E) e Vereador José Alves (D)

A Escola do Legislativo está promovendo uma nova atividade para a 
comunidade ubaense: aulas gratuitas de informática em parceria com a 
UAITEC. 
O curso é realizado às terças-feiras e já conta com quatro turmas: senhoras, 
algumas residentes no Asilo São Vicente de Paula; crianças com idade entre 
9 a 12 anos, moradoras da Casa da Criança; usuários do Caps; e uma turma 
mista, composta por servidores da Câmara e outros alunos da comunidade. 
As aulas são ministradas pelo professor de informática Thiago Araújo e pelo 
servidores da Câmara Jardel Peron e Denize Cruz.

Mais Cidadania
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Eficiência

VEREADOR CARLOS DA SILVA 
RUFATO
Indicação 201/15
Solicitação: ao Prefeito, sugerindo-
lhe que seja mantida a jornada 
anterior de trabalho para o setor 
competente pelo esgoto da cidade de 
Ubá, ou seja, o período matutino e 
vespertino.
Indicação 206/15
Solicitação: ao Prefeito, obras de 
infraestrutura básica no beco público 
que interliga as Ruas 7 e 8, localizado 
próximo ao nº 499, no Bairro São 
Domingos, com a instalação de dois 
postes de iluminação pública e a 
realização de calçamento.
Indicação 207/15
Solicitação: ao Prefeito, a construção 
de muro de contensão no beco à 
esquerda da Rua Santo Expedito, 
próximo ao nº 142, no Bairro São 
Domingos, a pedido dos moradores.
Indicação 208/15
Solicitação: ao Prefeito, bem como à 
c o n c e s s i o n á r i a  E N E R G I S A ,  
solicitando a possibilidade do 
aumento da extensão da rede elétrica 
na associação sem fins lucrativos 
Mãe da Divina Misericórdia, 
localizada na Comunidade do 
Tanquinho, de aproximadamente 120 
metros, para o efetivo funcionamento 
de sua outra unidade construída em 
sua própria sede.
Indicação 209/15
Solicitação: ao Prefeito, sugerindo-
lhe que seja mantida a jornada 
anterior de trabalho para a Secretaria 
de Saúde, ou seja, o período matutino 
e vespertino.
Indicação 197/15
Sol i c i t ação :  ao  P re fe i to ,  o  
asfaltamento da rua existente nas 
proximidades do nº 950 da Avenida 
Juscelino Kubitschek, Bairro 
Santana, que possui extensão de 50 
metros, com 03 metros de largura.
Moção de Congratulações e 
Aplausos 051/15
Endereçada: a todos que fizeram 
parte da barra de pastéis que esteve 
no Horto Florestal, em que todos os 
valores arrecadados foram revertidos 
para a reforma da Casa de Oração.
Moção de Congratulações e 
Aplausos 052/15
Endereçada: ao Sr. Luís Antônio 
Bernardo, motorista do Setor de 
Ambulância da Prefeitura de Ubá, 
pelos relevantes serviços prestados 
dentro de sua área de atuação.
Requerimento 178/15
Solicitação: ao Prefeito, sugerindo-
lhe que seja realizada alteração do 
Perímetro Urbano do Município de 
Ubá, em razão da necessidade de 
m a i o r  e x p a n s ã o  u r b a n a ,  
principalmente em direção à 

Rodovia Ubá Visconde do Rio 
Branco. O presente pedido reitera a 
Indicação nº 236/14 de mesma 
autoria.
VEREADOR DARCI PIRES DA 
SILVA – PASTOR DARCI
Moção de Pesar 55/15
Em razão do: falecimento da Pastora 
Maria de Lourdes Teixeira Borges, 
da  Regiona l  429  da  Ig re ja  
Quadrangular, ocorrido no último dia 
12 do corrente mês.
V E R E A D O R  J O R G E  
C U S TO D I O  G E RVA S I O  –  
JORGE DA KOMBI
Requerimento 180/15
Solicitação: ao Prefeito, requerendo 
que determine ao setor competente 
que realize com urgência, a 
notificação à EMPRESA VIAÇÃO 
UBÁ TRANSPORTES LTDA, 
contendo a primeira advertência, em 
obediência ao artigo 2º, I, da Lei 
M u n i c i p a l  4 2 7 9 / 2 0 1 5 ,  p e l a  
manutenção de motoristas exercendo 
a função de cobrador.
VEREADOR JOSÉ ALVES 
GERMANO
Indicação 202/15
Solicitação: ao Prefeito, que 
interceda juntamente com a 
concessionária ENERGISA, a 
instalação de um poste de iluminação 
pública no final da Rua Luiz 
Bigonha, Bairro Louriçal, a pedido 
dos moradores.
Indicação 191/15
Solicitação: ao Prefeito, a realização 
de limpeza geral em todos os 
logradouros públicos do Bairro Rosa 
de Toledo, a pedido dos moradores.
V E R E A D O R  O S WA L D O  
PEIXOTO GUIMARÃES
Indicação 200/15
Solicitação: a urgente realização de 
providências quando a uma enorme 
valeta de capitão de águas pluviais 
aberta na R. Lincoln Rodrigues 
Costa, Bairro Boa Vista, que vem 
trazendo grande perigo para 
ocorrências de acidentes naquele 
local.
Moção de Pesar 046/15
Em razão: do profundo Pesar pelo 
falecimento do Sr. Antônio Carlos, 
mais conhecido como “Xandoca da 
Prefeitura”, ocorrido no último dia 
25 de junho.
Moção de Congratulações e 
Aplausos 047/15
Endereçada: ao Dr. Eli Ferreira Costa 
pelos seus destacáveis serviços em 
sua área de atuação.
Moção de Pesar 054/15
Em razão: do falecimento da Sra. 
Maria da Glória Antunes Martins, 
carinhosamente conhecida por “D. 
Glorinha”, ocorrido recentemente.
VEREADOR RAFAEL FAÊDA 

DE FREITAS
Representação 044/15
Solicitação: à Diretoria do Consórcio 
Intermunicipal de Saúde da Região 
Sudes te ,  CISDESTE,  que  é  
responsável pelo gerenciamento do 
SAMU, sugerindo melhorias no 
atendimento via telefone. 
Indicação 189/15
Solicitação: ao Prefeito, a pintura dos 
dois redutores de velocidade 
local izados na Avenida dos  
Andradas, em frente à Praça de 
Esportes.
Indicação 192/15
Solicitação: ao Prefeito, a limpeza 
geral de toda a extensão do córrego 
que percorre o Bairro Louriçal, a 
pedido dos moradores.
Indicação 193/15
Sol i c i t ação :  ao  P re fe i to ,  o  
desentupimento das manilhas 
localizadas na entrada do Bairro 
Cristal, em frente à residência do Sr. 
Nica Peron.
Indicação 196/15
So l i c i t ação :  ao  P re fe i t o ,  a  
reconstrução da calçada na Rua José 
Campomizzi, em frente ao nº 15, 
Centro, a pedido dos moradores e 
transeuntes.
Indicação 198/15
Solicitação: ao Prefeito e à Secretaria 
de Obras, para verificar os riscos 
ambientais que a concretagem 
realizada na área de preservação 
permanente, situada no Bairro 
Waldemar de Castro, objeto do Auto 
de Infração nº 066/2015, poderá 
trazer aos moradores da região.
Indicação 199/15
Solicitação: ao Prefeito, para que 
todos os Projetos de Leis, anexos e 
documentos, que sejam enviados a 
esta Casa, além de impressos, 
também em sua versão digital, 
editável que poderá ser enviada para 
o e-mail camarauba@hotmail.com, 
em formato que possa ser aberto e 
editado em programas do tipo 
“Word”.
Moção de Congratulações e 
Aplausos 053/15
Endereçada: ao Sr. Adiceu Alves, 
conhecido como Zito Sapateiro, que 
por mais de 60 anos manteve seu 
comércio, Sapataria Santa Cruz, no 
Bairro Santa Cruz desta cidade.
VEREADORA ROSÂNGELA 
M A R I A  A L F E N A S  D E  
ANDRADE
Indicação 190/15
Solicitação: ao Prefeito, que 
determine injunções junto à 
ENERGISA, visando à troca de 
lâmpadas queimadas na Rua Frei 
Cornélio, Bairro Laurindo de Castro, 
nas proximidades do Hospital Santa 
Isabel.

V E R E A D O R  S A M U E L  
GAZOLLA LIMA – PROFESSOR 
SAMUEL
Indicação 204/15
Solicitação: ao Prefeito, providenciar 
a substituição de manilhas de esgoto 
em um pequeno trecho da Avenida 
J.K, no bairro Cidade Jardim.
Indicação 194/15
Solicitação: ao Prefeito, para 
encaminhar às secretarias do 
m u n i c í p i o ,  a  d i v u l g a ç ã o  e  
apresentação de propostas para 
atender a CHAMADA PÚBLICA Nº 
01/2015, da Secretaria de Políticas de 
Promoção da Igualdade Racial.
Indicação 195/15
Solicitação: ao Prefeito, para que 
promova a criação e implementação 
do Sistema Municipal de Meio 
Ambiente.
Moção de Congratulações e 
Aplausos 049/15
Endereçada: ao Capitão Waltenir 
Zanoti e ao Ten. Cel. Lucio Mauro 
Campos, do 21º BPMMG, pela 
implantação do Projeto Piloto “Rede 
de Vizinhos Protegidos” no Bairro 
Serra Verde.
Moção de Congratulações e 
Aplausos 056/15
Endereçada: aos mesatenistas que 
participaram do 1º Torneio Aberto de 
Tênis de Mesa de 2015, realizado na 
sede da Associação de Empregados 
do Comércio de Ubá, ocorrido 
recentemente.
V E R E A D O R  S E B A S T I Ã O  
T E I X E I R A  D A  S I LVA  –  
SEBASTIÃO DA BEOLAR
Indicação 203/15
Sol i c i t ação :  ao  P re fe i to ,  o  
recolhimento dos cavalos soltos no 
Bairro Eldorado, a pedido dos 
moradores.
Indicação 205/15
Solicitação: ao Prefeito, a colocação 
de dois redutores de velocidade junto 
à Rua Conselheiro Augusto César, 
sendo um próximo à EMUHBES e 
outro nas proximidades da ponte ali 
existente.
Requerimento 179/15
Solicitação: ao Prefeito, bem como 
às Secretarias Municipais de 
Administração, Finanças, Governo, 
O b r a s ,  P l a n e j a m e n t o  e  
Desenvolvimento Econômico, 
Saúde, Educação, Cultura, Ambiente 
e  M o b i l i d a d e  U r b a n a ,  
Desenvolvimento Social e demais 
setores responsáveis, requerendo-
lhes informações em suas respectivas 
áreas de atuação e de interesse 
público.
Requerimento 183/15
Solicitação: ao Prefeito, a construção 
de um redutor de velocidade na Rua 
Elias Antônio Laud, Bairro da Luz, 
nas proximidades da Igreja Rainha da 

Paz. O presente pedido reitera, 
parcialmente, o Requerimento nº 
108/14 de autoria do Edil Rafael 
Faêda de Freitas.
Moção de Congratulações e 
Aplausos 057/15
Endereçada: ao Deputado Roberto 
Dias de Andrade, pelos relevantes 
serviços prestados em favor de Ubá e 
região.
VEREADOR VINICÍUS SAMÔR 
DE LACERDA 
Requerimento 181/15
Solicitação: ao Setor de Trânsito, 
para que realize em parceria com o 
DRE/MG, a instalação nos finais de 
semana de uma ciclovia móvel na 
Rodovia MG 265, do trecho 
compreendido entre a fábrica de 
móveis Apolo até o Horto Florestal.
Requerimento 182/15
Solicitação: à Secretaria Municipal 
de Finanças o envio de todo os 
processo discriminado com notas 
fiscais das licitações 092/2015 e 
082/2015, ambas que contrataram 
empresas para a prestação de 
serviços para a realização da Festa do 
Horto 2015.
Requerimento 177/15
Solicitação: Solicitação: que a Mesa 
Diretora desta Casa de Leis 
convoque a realização da etapa local 
da Conferência de Juventude do 
Município de Ubá.
Representação 042/15
Solicitação: às bandas musicais da 
cidade de ubá, informando a abertura 
de edital da Secretaria de Cultura de 
Minas Gerais.
Representação 043/15
Solicitação: às entidades que 
trabalham no tratamento e reinserção 
de  dependen te s  de  d rogas ,  
informando pedido realizado a 
Subsecretaria de Políticas Sobre 
Drogas do Estado de Minas Gerais.
Moção de Congratulações e 
Aplausos 048/15 
Endereçada: a jovem Stéfhanie 
Zanelli Marques, Miss Ubá 2015 e 
finalista do Concurso Miss Minas 
Gerais.
Projeto de Lei 061/15
institui: a ficha limpa municipal na 
nomeação de servidores a cargos 
comissionados no âmbito da 
Administração Direta, Autárquica e 
Fundacional do Poder Executivo e do 
Poder Legislativo, e dá outras 
providências.
VEREADOR CARLOS DA SILVA 
R U FAT O  E  V E R E A D O R  
O S W A L D O  P E I X O T O  
GUIMARÃES
Moção de Pesar 050/15
Em razão: pelo falecimento do Sr. 
José de Sousa Lima, carinhosamente 
conhecido como José Bernardino, 
ocorrido no último dia 04/07.

ampla revisão de contratos e novas licitações”, explicou o Vereador 
Samuel Gazolla Lima (PT), Presidente da Câmara.
Mesmo ampliando a oferta de novos serviços à população, como a Escola 
do Legislativo, Internet Popular, Exposições Itinerantes e cessão do 
plenário para diversas atividades sem fins lucrativos, o custeio de água e 
telefone, por exemplo, caíram. “Estamos buscando eficiência e 
excelência na participação popular e na prestação de serviços. E outros 
serviços serão ofertados, como uma biblioteca para a população, emissão 
de carteira de Identidade, entre outros”, diz o parlamentar.

Visando ampliar serviços com o adequado uso dos recursos públicos, a 
Mesa Diretora da Câmara, em parceria com os servidores e colocou em 
prática uma série de medidas. Além da revisão de contratos existentes, 
foram feitas novas licitações.
“Somos 30 servidores, 11 vereadores em um prédio com três andares 
(contando com a garagem no subsolo). O prédio possui 30 salas, 27 
banheiros, um plenário com capacidade para 206 pessoas, um elevador, 
uma rampa de acesso e escadas. Mesmo com toda esta estrutura, 
conseguimos reduzir os custos, em parceria com os servidores, realizando 

Internet
A Câmara Municipal ofertava à população, servidores e vereadores um total de 
três megabytes (3mb) ao custo de R$2.026,70. Hoje, a oferta quadruplicou 
(12mb) com um custo mensal de R$829,00. Em um ano, isso representa uma 
economia de R$14.372,40 (economia mensal de R$ 1.197,70).

Jornal O Legislativo
O jornal O Legislativo também passou por 
reformulação. Ganhou novo formato, passou a ser 
impresso em papel branco com todas as páginas 
coloridas, voltou a ser quinzenal com tiragem de três 
mil cópias por edição. 
Mesmo aumentando o número de exemplares (de dois 
mil para seis mil mensais) e imprimindo todas as 
páginas coloridas, o custo por edição diminuiu R$ 340, 
contabilizando para os cofres públicos uma economia 
anual de R$ 4.080,00.

Telefonia
Quanto aos telefones, a Casa de Leis também 
apresentou redução de gastos considerável. 
Mesmo levando em consideração que nos 
dias atuais as ligações mais executadas são 
para celulares, cujo valor é mais alto que 
aparelhos fixos, a conta apresentou redução 
de quase 50%. 
Ao compararmos as contas nos últimos três 
anos, a redução chega a mais de 51%.

Produtos de Limpeza
Através das medidas que estão 
s e n d o  t o m a d a s  a p ó s  a  
implantação de um novo 
gerenciamento de contratos 
proposto pela Mesa Diretora, a 
Câmara vem modificando suas 
ações e sendo mais eficiente. 
Para que não houvesse uma nova 
licitação em 2015, os servidores 
entraram em contato com os 
fornecedores e organizaram uma 
reestruturação da quantidade de materiais a serem fornecidos à Câmara, 
resultando em uma economia de R$ 20.502,83 para os cofres públicos. 

Água 
Em tempos de crise hídrica, o consumo de água, por 
exemplo, foi reduzido drasticamente. A Câmara teve 
pico de consumo em julho de 2013, quando pagou 
uma conta no valor de R$1.378,17. A conta de janeiro 
de 2015 (referente a dezembro de 2014) teve o valor 
de R$1.031,08. 
Entretanto, com um trabalho de conscientização com 
servidores, vereadores e público em geral, em maio de 
2015 a conta foi de R$227,92, representando uma 
economia de quase 80% de janeiro a maio.

O serviço funciona 24 horas por 
dia com equipes de profis-
sionais de saúde, como mé-
dicos, enfermeiros, auxiliares 
de enfermagem e socorristas 
que atendem às urgências de 
natureza traumática, clínica, 
pediátrica, cirúrgica, gineco-
obstétrica e de saúde mental da 
população.
O SAMU realiza o atendimento 
de urgência e emergência em 
qualquer lugar: residências, 
locais de trabalho e vias 
públicas. O socorro é feito após 
chamada gratuita, feita para o 
telefone 192. A ligação é 
atendida por técnicos na Central 
de Regulação que identificam a 
emergência e, imediatamente, 
transferem o telefonema para o 
médico regulador. 
Esse  prof i ss iona l  faz  o  

diagnóstico da situação e inicia 
o atendimento no mesmo 
instante, orientando o paciente, 
ou a pessoa que fez a chamada, 
sobre as primeiras ações.

Recesso Parlamentar
Ao fim da sessão o Presidente da 
Câmara, Vereador Samuel 
Gazolla Lima (PT), declarou o 
início do Recesso Parlamentar, 
que está previsto na Emenda à 
Lei Orgânica nº 17, e tem 
duração até o dia 01/08.
O recesso é um período em que 
os parlamentos interrompem 
suas atividades funcionais. 
Durante o recesso, não acon-
tecem reuniões ordinárias, mas 
os trabalhos legislativos não são 
interrompidos. A próxima 
reunião ordinária será realizada 
no dia 03/08.

A reunião ordinária da Câmara 
ocorrida no dia 14/07, contou 
com a visita de dezenas de 
pessoas. Na pauta, projetos 
importantes como a Lei de 
Diretrizes Orçamentárias e o 
Plano Municipal de Educação.
O primeiro projeto a ser 
debatido, foi o PL 039/15 que 
“Dispõe sobre as Diretrizes para 
elaboração da Lei Orçamentária 
do Município de Ubá para o 
exercício de 2016, e dá outras 
providências”.
O Vereador Vinícius Samôr de 
Lacerda (PTdoB) apresentou 
emenda ao projeto que inclui 
artigo inclui emendas de 
iniciativa parlamentar. De 
acordo com a proposta, cada 
vereador pode indicar emenda 
de até 1/11 (um onze avos) do 
valor total da receita líquida do 

município. Tanto a emenda 
quanto  o  pro je to  foram 
aprovados por unanimidade.

Plano Municipal de Educação
Já a discussão do Projeto de Lei 
nº 046/15 que “Aprova o Plano 
Municipal de Educação (PME), 
e dá outras providências”, foi 
alvo de debate. A Secretária de 
Educação, Maria do Carmo 
Melo participou da sessão, 
explanando sobre o projeto, que 
d e t e r m i n a  a s  d i r e t r i z e s  
pedagógicas no município pelos 
próximos dez anos. 
O Vereador Jorge Gervásio (PV) 
se manifestou contrário à 
matéria. “Vários membros da 
I g r e j a  ( C a t ó l i c a )  e s t ã o  
preocupados com a aprovação 
deste projeto. Daqui há dez 
anos, será possível fazer 

alterações e incluir a questão de 
ideologia de gênero”, disse o 
parlamentar. O projeto foi 
aprovado por nove votos 
favoráveis e um contrário.

Coordenador do Samu
Em atendimento ao Reque-
rimento nº 090/15, de autoria do 
Vereador Jorge Gervásio, os 
vereadores receberam a visita 
do Coordenador Médico da 
C e n t r a l  O p e r a t i v a  d o  
CISDESTE, Dr.  Cláudio 
Moisés Lacerda Reis, que falou 
sobre  p roced imentos  de  
atendimento do SAMU e suas 
condutas na cidade de Ubá.
O Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência (Samu/192) 
tem como finalidade prestar o 
socorro à população em casos de 
emergência. 

Destaques
Câmara aprova Plano Municipal de Educação 

e Lei de Diretrizes Orçamentárias

Participação Popular
Com um aplicativo para telefones e tablet’s 
(disponível para Android e iOS), todos poderão 
enviar solicitações, acompanhar o seu pedido e será 
avisado quando este for encerrado. Desta forma, a 
Câmara Municipal de Ubá poderá monitorar as 
demandas da população com mais precisão, em 
tempo real, tornando o processo de atendimento ao 
cidadão mais ágil, confiável e transparente.
Ampliação de serviços com um gasto menor
Esta medida possibilita a Câmara estar mais presente nas comunidades, 
permitindo mais participação popular, mais interatividade, além de representar 
melhor os interesses dos cidadãos ubaenses. 

tudantes e à população do 
entorno,  todos tenham opor-
tunidade de fazer des-pertar 
suas potencialidades”, ex-
plicou. Segundo o autor do 
projeto, com esta aproxi-
mação, as práticas pedagó-
gicas visam transformá-los em 

protagonistas de ações que lhes 
garantam a cidadania dando 
condições para buscando 
melhores condições de vida. 
“Nas cidades em que o projeto 
foi implantado, houve uma 
redução significativa da 
violência”, defende.

Oferecer o espaço da escola 
para a comunidade como 
alternativa de lazer, esporte e 
vivências culturais e edu-
cacionais, incentivando o 
convívio entre as pessoas. Este 
é o objetivo do projeto de Lei 
(038/15) que cria o programa 
Escola Aberta no município, 
apresentado pelo vereador 
Vinícius Samôr de Lacerda 
(PTdoB), aprovado pelo 
plenário da Câmara e san-
cionado pelo Executivo (Lei 
4296/15). 
De acordo com o parlamentar, 
o programa incentiva e apoia a 
abertura de unidades escolares 
públicas nos finais de semana e 
também nas férias, visando a 
melhoria da qualidade da 

educação e ao fortalecimento 
dos laços entre escola e 
comunidade por meio da 
realização de atividades edu-
cativas, culturais e esportivas.
O programa Escola Aberta, 
criado pelo governo federal, é 
realizado de acordo com a 
Organização das Nações 
Unidas para a Educação, 
Ciência e Cultura (Unesco) e 
executado pelo Ministério da 
Educação através do Fundo 
N a c i o n a l  d e  D e s e n -
volvimento da Educação em 
parceria com Secretarias 
Estaduais e Municipais de 
Educação.
Para Vinícius Samôr, o Escola 
Aberta reflete sobre as práticas 
corporais na comunidade.  “O 

programa garante que ao 
ocupar criativamente o espaço 
escolar aos sábados e/ou 
domingos com atividades 
educativas, culturais, es-
portivas, de formação inicial 
para o trabalho e geração de 
renda oferecidas aos es-

Comunidade
Parlamentar sugere e Câmara aprova Lei 

que cria Programa Escola Aberta no município



Na reunião do dia 13/07, conseguimos aprovar o 
Plano Municipal de Educação – PME. Há meses 
que aguardávamos este projeto nesta Casa de 
Leis, uma vez que ouvíamos dizer que ele “era do 
mal” e que, a partir da implantação da nova 
pedagogia nas escolas, os alunos teriam 
comportamentos diferentes.

Ainda bem que nossa Secretária de Educação, 
Maria do Carmo, nos enviou uma proposta que 
não mereceu nenhum reparo ou emenda a 
qualquer artigo. Durante duas semanas, líderes 

religiosos (pastores e uma equipe da renovação carismática) estudaram o 
projeto e concordaram com seus termos.

Todos que se preocupam com a família se uniram conosco. Ideologia de 
gênero, orientação sexual ou diversidade sexual, são conceitos que não 
constam em nosso plano.

Convido a todos que estiveram no plenário e que assistiram os debates, 
também os que não estiveram presentes, a ajudar-nos a cobrar a 
implantação de fato, em todos os termos contidos, do princípio ao fim.
O PME tem duração de dez anos, portanto, nada será modificado em sua 
redação. Valeu a luta. Estamos de sentinela quando formos solicitados, e 
que Deus continue abençoando as nossas famílias.

INCENTIVO A CULTURA
Com uma ação do nosso mandato de vereador, que 
apresentou, defendeu e aprovou a Lei para incentivo à 
cultura em nossa cidade através de um edital de 
concorrência, estreou dia 19/7 o espetáculo teatral da 
Cia de Teatro Rastro dos Astros: O GRAN CIRCO 
DA ALEGRIA, no Ubá Tênis Club. Texto e Direção: 
Lucas Menezes. Aux. de Direção: Naiara Fernandes e 
Bruno Lucas. Elenco: Lucas Menezes, Naiara 
Fernandes, Bruno Lucas, Bruno Gumier, Franciane 
Coutinho, Claudia Mara, Lourdes Aquino, Douglas 
Rocha, Wellerson Soares, Yuri Moreira. Sonoplastia: 
Dougie Braz; Técnica: Cecília Segheto Reis, Adriano 

Lucas. Outras 5 peças teatrais também foram incentivadas com o Edital, são 
elas: O Palhaço Cremoggema; O Canto do Mundo; Em Cena na Rua; Floresta 
dos Sonhos; E Quem Quiser Que Conte Outra.
AUDIÊNCIA PÚBLICA
Participei dia 16/7 da Audiência Pública promovida pela Assembleia de 
Minas, no Plenário da Câmara Municipal de Ubá, por solicitação do Deputado 
Dirceu S. Ribeiro, onde discutimos e propusemos medidas para o 
desenvolvimento econômico da região. Através desta pressão coletiva, 
puxada pelo Deputado Dirceu, temos a oportunidade de o Governo Estadual 
decretar no próximo semestre a redução do ICMS para a Zona da Mata 
Mineira, visando combater a guerra fiscal com o Rio de Janeiro e Espírito 
Santo. Assim vamos conseguir criar mais postos de trabalho e atrair novas 
indústrias para a região. Na oportunidade apresentamos também a criação da 
Frente Parlamentar Regional de apoio ao Polo Moveleiro de Ubá.

Consta que a Estrada Ubá-Divinésia foi feita pelo Coronel 
Andrade, fazendeiro no alto da serra, e seus empregados, 
na base da enxada, isto há mais de 100 anos. Era o 
caminho também para Senador Firmino, Dores do Turvo, 
Brás Pires e Viçosa, via Paula Cândido. No final do século 
passado todos os outros municípios vizinhos a Ubá já 
tinham ligação por asfalto, menos Divinésia; o ubaense 
Ozanan Coelho, quando ocupou o Palácio da Liberdade 
em 1978 fez o asfalto para Guidoval, Rodeiro e Viçosa, 
via V. R. Branco. Mas Divinésia permaneceu no chão, 
sobretudo pela dificuldade de se transpor a serra.
Muitos pedidos, reclamações e protestos foram feitos. Em 
algumas eleições, quando se escrevia na cédula o nome do 
candidato, muita gente da região votava no Dr. Asfalto, até 

que o Governador Hélio Garcia (ou Newton Cardoso?), por volta de 1990, mandou 
abrir a estrada. Pensava-se que poderia ser um novo caminho até Belo Horizonte, 
pois a estrada ia até Conselheiro Lafayette, mas em alguns pontos a estrada foi 
apenas asfaltada, permanecendo estreita e com curvas.
Foi um grande progresso para a região do alto da serra; só de não ter o barro ou a 
poeira constantes valeu a pena. No entanto, vencer a Serra de Divinésia não foi fácil, 
e ficaram alguns locais perigosos. Já chegando a Ubá, na descida, após o Mirante, 
tem uma sequência de curvas que termina em uma mais fechada, onde ocorrem 
inúmeros acidentes, principalmente com veículos pesados, que voam no abismo. 
Dezenas de pessoas morreram ali.
Em reunião recente da Câmara Municipal de Ubá enviamos requerimento, com 
apoio dos demais colegas, ao diretor da 5ª Coordenadoria Regional do DER- MG 
Eng. Célio Moreira da Silva, solicitando prioridade para a realização de obras no 
local, com o consequente fim dos acidentes.

Olá, pessoal. Tudo na mais perfeita paz? Espero 
que sim. Abaixo seguem algumas proposições que 
apresentei durante as reuniões ordinárias da Câmara 
Municipal de Ubá.
Indicação 171/15
O Vereador requer na forma regimental e após a 
aprovação plenária, o envio de correspondência ao 
ilustre prefeito de Ubá, Vadinho Baião, solicitando-
lhe determinar ao setor competente da prefeitura a 
colocação de um redutor de velocidade na Av. 
Marechal Floriano Peixoto, a pedido dos moradores.
Indicação 143/15
O Vereador requer na forma regimental e após a 

aprovação plenária, o envio de correspondência ao ilustre prefeito de Ubá, 
Vadinho Baião, solicitando-lhe determinar ao setor competente da prefeitura 
a reforma em toda a estrutura do escadão localizado na rua Agostinho 
Barbosa, no bairro Waldemar de Castro.
Requerimento140/15
O Vereador requer na forma regimental e após a aprovação plenária, o envio 
de correspondência ao ilustre prefeito de Ubá, Vadinho Baião, solicitando-lhe 
determinar ao setor competente da prefeitura o asfaltamento da rua Lambari, 
bairro Ponte Preta.
Representação 037/15
O Vereador requer na forma regimental e após a aprovação plenária, o envio 
de correspondência à diretoria da empresa IMOP, sugerindo, à pedido dos 
moradores circunvizinhos, melhorias com relação ao manejo do pó de 
serragem disperso no ar durante a noite ao dia.

CALÇAMENTO INACABADO NO AGROCERES
Caros amigos, é com muita tristeza e indignação que vou 
relatar sobre a paralisação das obras de calçamento na Rua 
Guerino Peron, Bairro Cristal, situação que pode ser 
comprovada por quem for até o local. Essa obra, que deixou 
um enorme buraco no local, está parada há vários meses, 
causando transtornos e perigos aos moradores. Já fiz 
inúmeros pedidos ao Prefeito para que essa obra, tão 
necessária à comunidade, seja concluída o mais breve 
possível. No dia 22/06/2015, o Prefeito esteve no plenário 
da Câmara e eu o questionei sobre o término dessa obra, 
sendo que ele afirmou que no dia 30/06/2015 a mesma seria 
reiniciada, porém, até o momento, nada foi feito. É 

importante lembrar que a afirmação do Prefeito de que a obra seria continuada está 
descrita em ata nesta Casa de Leis.
IRREGULARIDADES NA COBRANÇA DO IPTU
Como pode o Prefeito cobrar IPTU de algumas localidades em Ubá, como por exemplo, 
da Ligação? A Lei Complementar 62/2001, em seu artigo 46 diz que, para efeito de 
cobrança desse imposto, entende-se como zona urbana a definição contida em lei 
municipal, devendo ser observado, ainda, os requisitos mínimos de existência de, ao 
menos, dois melhoramentos contidos nos incisos seguintes, construídos ou mantidos 
pelo poder público: 1- calçamento e canalização de águas pluviais; 2- abastecimento de 
água; 3- esgoto sanitário; 4- iluminação pública; escola primária, posto de saúde, entre 
outros. Portanto, essas cobranças são irregulares. Cabe aos moradores da localidade 
contestar judicialmente a cobrança de tal imposto.
ÔNIBUS URBANOS
Até o presente momento, a empresa de ônibus Viação Ubá, não cumpriu a determinação 
da Lei Municipal de nº 4.279/15, de autoria deste vereador, que proíbe a dupla função 
motorista/cobrador. O prazo era de 60 dias, mas o Poder Executivo não toma nenhuma 
providência para o cumprimento da referida Lei. 

DIA DO AGRICULTOR – 28 DE JULHO
O Dia do Agricultor é celebrado em 28 de julho, 
data criada em razão de ter sido nesse dia, em 1960, 
a fundação do Ministério da Agricultura, no 
mandato de Juscelino Kubitschek. É importante 
não confundir essa data com o dia do Agricultor 
Familiar, que é comemorado em 25 de julho.
O agricultor possui uma ampla relevância na 
economia brasileira e também para a população 
mundial, pois é a sua atividade que propicia a maior 
parte da produção de alimentos, sobretudo aqueles 
que estão na mesa de todos os trabalhadores, tais 

como arroz e feijão. Por esse motivo, a homenagem aos agricultores, além 
de justa, é necessária, pois faz referência a um dos mais relevantes serviços 
prestados para a sociedade.
Podemos dizer que a profissão ou o exercício do agricultor é uma das mais 
antigas da história da humanidade, haja vista que a agricultura constituiu-se 
no período Neolítico há mais ou menos 10 mil anos. Com isso, foi permitida 
a sedentarização do ser humano, ou seja, o fim da prática nômade, o que 
alicerçou as primeiras bases para a formação das civilizações e sociedades.
Com o tempo, em razão dos avanços das técnicas, a agricultura e, 
consequentemente, o trabalho do agricultor foram se transformando 
gradualmente. As principais transformações são historicamente recentes, 
com destaque para o processo de mecanização e modernização no campo 
que foi responsável pelo aumento da produtividade dos bens agropecuários. 

O Plano Municipal de Educação possui um texto 
genérico e deixa brechas para que, no futuro, sejam 
inseridos temas como gênero, orientação e 
diversidade sexual nas salas de aula. A ideologia 
de gênero prejudica a base familiar como nós a 
conhecemos, sendo essa não somente minha 
opinião, como também da grande maioria da 
população brasileira. Vale a pena ressaltar que 
segundo a ideologia de gênero, as definições de 
homem e mulher, mesmo com as diferenças 
anatômicas, são adquiridas de acordo com 
contexto histórico, cultural e social. É importante 

frisar que esta ideologia visa a recomendar que as instituições de ensino 
não classifiquem os alunos como meninos e meninas, mas, sim, como 
crianças.
Em algumas cidades o Projeto do Plano de Educação possuía o tema 
gênero, inclusive em municípios vizinhos, e passou sem a devida leitura e 
conhecimento dos vereadores que votaram. Gostaria de deixar claro que o 
Plano de Educação votado na Câmara Municipal de Ubá não faz alusão as 
questões de gênero, como também não menciona que não haverá verba 
para o município, caso não seja votado. Todavia, tenho receio de que 
existam brechas para que no futuro possam ser inseridas novamente na 
pauta de votações desta Casa de Leis. Dessa forma, eu Vereador Jorge 
Custodio Gervasio (Jorge da Kombi), fui o único vereador que votou 
contra.

É com grande alegria que comunico que o Posto de 
Saúde do Bairro Santa Bernadete retornará ao seu 
local de origem no mês de agosto. Após muitos 
meses de obras e vários requerimentos 
endereçados para a Prefeitura, de minha autoria, 
poderemos finalmente desfrutar deste bem público 
de grande relevância para os moradores do Bairro 
Santa Bernadete e comunidades adjacentes.
Com relação a melhorias nos serviços públicos em 
nossa cidade, mais uma vez, solicitei ao 
Executivo, por meio das Indicações nº 201/15 e nº 
209/15, que sejam mantidas as jornadas anteriores 

de trabalho para a Secretaria de Obras e de Saúde, ou seja, o período 
matutino e vespertino. 
Recentemente, devido ao Decreto nº 5.706 que visa à contenção de gastos 
públicos do município, o setor competente da Prefeitura pelo esgoto está 
funcionando somente em um período do dia. Entretanto, essa nova jornada 
está acarretando grandes prejuízos aos cidadãos ubaenses, à medida que a 
lentidão no atendimento está deixando as ruas sujas, com buracos e esgoto 
a céu aberto. 
Na Secretaria de Saúde estão ocorrendo grandes prejuízos também para 
aqueles que necessitam da marcação de exames ou outros serviços básicos 
de saúde. Assim, os serviços de obras e saúde são elementares e de grande 
importância, não podendo funcionar somente em um período do dia, como 
já notado pela população nos últimos dias.

27 de julho: Dia Nacional de Prevenção de 
Acidentes de Trabalho

No dia 27 de julho é comemorado em todo o 
Brasil o Dia Nacional de Prevenção de Acidentes 
de Trabalho. A data é um marco histórico na luta 
dos trabalhadores por melhorias nas condições 
de segurança e saúde no trabalho. Ao longo do 
tempo, um conjunto de medidas legislativas 
foram aplicadas para garantir proteção e direitos 
aos trabalhadores.

No início da década de 70, o Brasil vivia o chamado milagre brasileiro, 
no qual indiscriminadamente os recursos da Previdência Social eram 
financiadores dos projetos da época, faraônicos e não rentáveis, criando 
o déficit atual do setor.

O Brasil foi o primeiro país a ter um serviço obrigatório de Segurança e 
Medicina do Trabalho em empresas com mais de 100 funcionários. Este 
passo foi dado no dia 27 de julho de 1972 com a publicação das duas 
Portarias que regulamentavam a formação técnica em Segurança e 
Medicina do Trabalho. Por isto, a data foi escolhida para ser o Dia 
Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho.

Indicação 079/15
O Vereador requer na forma regimental e após a 
aprovação plenária, o envio de correspondência ao 
ilustre prefeito de Ubá, Vadinho Baião, solicitando-
lhe a abertura de uma avenida em nossa cidade, tendo 
como ponto inicial nas proximidades da Igreja do 
Divino Espírito Santo, seguindo pela linha férrea – 
paralela à Rua Major Tito César e pelo Corte Grande, 
Volta da Ferradura até a Estação de Peixoto Filho
Indicação 314/13
O Vereador requer na forma regimental e após a 
aprovação plenária, o envio de correspondência ao 
ilustre prefeito de Ubá, Vadinho Baião, solicitando-

lhe interceder junto à Telemar, para a colocação de extensão de cabos de 
telefonia fixa, partindo do final da Rua Jurandir Peron até a Avenida Ângelo 
Sperandio, na comunidade dos Mendes.
Indicação 043/13
O Vereador requer na forma regimental e após a aprovação plenária, o envio de 
correspondência ao ilustre prefeito de Ubá, Vadinho Baião, solicitando-lhe o 
asfaltamento dos seguintes logradouros públicos do Bairro São José: Orlando 
Gazolla, Antônio Raimundo, Manoel Emídio da Costa e José Jacinto Vieira.
Indicação 049/15
O Vereador requer na forma regimental e após a aprovação plenária, o envio de 
correspondência ao ilustre prefeito de Ubá, Vadinho Baião, solicitando-lhe 
interceder junto ao setor competente da prefeitura, a extensão da rede elétrica, 
com luminárias, para a Vila Clementino, na Comunidade Santo Anastácio
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A questão ambiental é um dos temas mais relevantes na atualidade, pois influencia diretamente na qualidade de vida de toda sociedade. Pensando nisso, 
apresentamos a proposta para promover a criação e implementação do Sistema Municipal de Meio Ambiente, através da municipalização dos processos de 
licenciamento ambiental em relação a localização, construção, instalação, ampliação, modificação e operação de empreendimentos e atividades utilizadoras de 
recursos ambientais, consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras, bem como os empreendimentos capazes, sob qualquer forma, de causar degradação 
ambiental. A municipalização dará mais agilidade nos processos de licenciamento e melhoria da qualidade ambiental para todos, tanto para a iniciativa privada, 
quanto para toda sociedade. Portanto, a municipalização do meio ambiente é a grande oportunidade de desenvolvimento para o município. Nesse sentido, é muito 
importante para os municípios assumirem a gestão ambiental, pois, por meio dos processos de regularização ambiental, adquirem o poder de decidir sobre o que 
fazer e como desenvolver as políticas ambientais no seu território, além de poderem planejar seus próprios modelos de desenvolvimento e de uso e ocupação do 
solo e, com a estrutura de gestão ambiental municipal criada no município, é possível dentre outras vantagens: atrair mais investimentos; agilizar a implantação 
de novos empreendimentos; regularizar a situação ambiental dos empreendimentos já existentes; aumentar as receitas disponíveis com a cobrança de taxas de 
regularização ambiental e recebimento de parte dos recursos da Taxa de Controle e Fiscalização cobrada pelo IBAMA ou órgãos estaduais; facilitar o acesso a 
financiamentos por parte do poder públicos e empresas; diminuir a sobrecarga de processos de regularização ambiental dos órgãos estaduais de meio ambiente, 
que passarão a ficar responsáveis apenas pelo licenciamento de grandes empreendimentos com alto potencial de impacto ambiental; demonstrar que a 
administração municipal é responsável e consciente sobre a problemática ambiental; promover maior participação popular, através do fortalecimento do 
Conselho de Meio Ambiente.


