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Realização

Confira a programação das audiências públicas do Orçamento 2016 
Eventos direcionados às mulheres são realizados na Câmara em outubro  

8 O Legislativo OUTUBRO/NOVEMBRO de 2015

Legislativo promove curso de saneamento básico no meio rural 

Legislativo cria Comissão 
de Proteção Animal

Curso oferecido pela Escola do 
Legislativo contribui para a preparação 

de alunos que realizaram o Enem

Palestra sobre o incentivo à Língua Brasileira de Sinais 
reúne mais de 200 pessoas na Câmara

A Câmara Municipal de Ubá (CMU) 
foi palco de uma verdadeira aula de 
cidadania e inclusão no dia 06 de 
outubro. Por meio da Escola do Legis-

lativo, o professor, pedagogo, mestre 
em linguística e pesquisador do 
Departamento de Letras e Artes da 
UFV, Charley Soares, ministrou a 

palestra "Um Olhar Sobre o Surdo: A 
importância da Comunicação e das 
Multimodalidades da Língua de Si-
nais”.
O palestrante falou sobre a relevância 
deste tipo de conhecimento para a 
formação inicial e continuada de 
professores. “É preciso (re)conhecer a 
diferença que caracteriza os aspectos 
comunicativos e linguísticos dos 
surdos,  propiciando a eles um 
ambiente inclusivo por meio de 
estratégias de ensino que busquem 
potencializar suas capacidades”, 
ressaltou.
O Professor Charley Soares é coorde- 

nador do Curso de Extensão de Língua 
Brasileira de Sinais (CELIB-UFV) e 
pesquisador líder do Grupo de Pes- 
quisas e Estudos Linguísticos de 
Libras (GPEL-Libras). 
Além do notável currículo, Charley 
Soares, que apresentou a surdez desde 
o nascimento, é representante da 
“comunidade surda”. Sua palestra foi 
traduzida simultaneamente pelo intér- 
prete que o acompanha, Eduardo 
Gomes.
O evento foi realizado pela Câmara de 
Ubá em celebração ao Dia Nacional do 
Surdo (comemorado em 26 de setem- 
bro).

"Não deixem a política envelhecer". A 
fala é do senador da República 
Cristovam Buarque, educador e incan-  
sável defensor da participação da 
juventude na política. O pensamento do 
parlamentar se encaixa, neste mo-
mento, com a iniciativa da Câmara 
Municipal de Ubá (CMU) em apoiar os 
jovens da cidade nas etapas das 
Conferências de Juventude. No dia de 
28 de outubro, três dos quatro 
delegados que representaram Ubá na 
fase estadual do evento visitaram a 
CMU. Juliana Jacob (28), Larissa Noé 

(16) e Hyago Oliveira (19) se reuniram 
com os vereadores Samuel Gazolla, 
Vinícius Samôr e Pastor Darci e com os 
assessores da Escola do Legislativo, 
Jardel Peron e Marcela Mello.
A reativação do Conselho Municipal da 
Juventude e o transporte escolar 
estiveram entre os principais pontos da 
pauta do encontro. Além disso, os três 
jovens relataram para os vereadores o 
resultado das discussões da 4ª Confe- 
rência Estadual de Juventude, realizada 
em Caeté (MG), entre os dias 2 e 4 de 
outubro.
Na etapa estadual, Ubá conseguiu 
emplacar dois delegados para repre- 
sentarem a cidade em Brasília, entre os 
dias 16 e 19 de dezembro. A estudante 
Letícia Ferrari (18) e a advogada 
Juliana Jacob serão as representantes 
ubaenses na capital nacional. “Eu 
fiquei muito feliz pela eleição e pela 
votação. Fiquei satisfeita também 

porque eu consegui isso devido a minha 
proposta, que é a federalização, uma 
bandeira do senador Cristovam 
Buarque, a qual defendo há muito 
tempo”, destacou Juliana. “As pessoas 
vieram até mim porque tinham gostado 
da minha proposta, logo eu pude ver 
que eu consegui tocá-las. Agora, elas 
estão contando comigo para repre- 
sentá-las na etapa nacional”, com- 
pletou.

Conselho Municipal da Juventude

Em 2010, a Prefeitura Municipal 
aprovou a lei que instituía o Conselho 
Municipal da Juventude. Após um ano 
de atuação, o órgão tornou-se inativo. 
Agora, o vereador Vinícius Samôr 
pretende reativá-lo com uma nova 
diretoria. “Nós defendemos a parti- 
cipação dos jovens nas decisões po- 
líticas, que a cidade precisa fazer em 

todas as áreas. O conselho é o espaço 
propício para a divulgação dessas 
ideias e para acontecer esses debates”, 
disse o vereador.

“As várias formas de mudar 
o Brasil e Ubá”

A 3ª Conferência Municipal de Juven- 
tude aconteceu no dia 12 de setembro 
no plenário da CMU. Durante todo o 
dia, mais de 50 jovens (divididos em 
cinco grupos) discutiram e apresen- 
taram duas soluções para cada um dos 
11 desafios propostos, como acesso a 
cultura, educação, saúde, mobilidade, 
justiça, além de discussões sobre 
diversidade e igualdade e sustenta- 
bilidade e meio ambiente. Após as 
discussões, quatro participantes foram 
escolhidos como delegados para 
representarem o município de Ubá na 
etapa estadual.

“Realmente me ajudou muito”, revelou o estudante Tiago Ribeiro Soares, participante do 
curso preparatório da Escola do Legislativo.

"Um Olhar Sobre o Surdo: a importância da Comunicação e das Multimodalidades 
da Língua de Sinais” foi tema de evento em celebração ao Dia Nacional do Surdo.

Agora, vereador quer reativar Conselho Municipal da Juventude.

Câmara recebe representantes ubaenses 
da Conferência Estadual de Juventude

“Pagamento por Serviços Ambientais” é 
tema de debate público na Câmara

Programa auxilia 
produtor rural a 

preservar nascentes. 
“Uma situação de crise 
hídrica gera também 

um momento de 
oportunidades”, 

comenta presidente da 
Câmara.

De julho a outubro, a Câmara Muni- 
cipal de Ubá (CMU), por meio da 
Escola do Legislativo, ofereceu, 
gratuitamente, o Curso Preparatório 
para o Exame Nacional do Ensino 
Médio (Enem). A iniciativa foi do 
vereador Vinícius Samôr (PTdoB), 
diretor da Escola do Legislativo. As 
quatro áreas de conhecimento avalia- 
das no exame foram trabalhadas nas 
aulas, que contemplaram estudantes da 
rede pública.
O assessor da Escola do Legislativo, 
Jardel Peron Waquim, que acompa- 
nhou o curso desde o início, juntamente 
com a chefe da Escola, Marcela Mello, 
valorizou a iniciativa da CMU. “Alu-  
nos de várias idades tiveram a opor- 
tunidade de aprender e rever conteú- 

dos, tendo aulas gratuitas, ministradas 
por professores graduados, ampliando 
suas chances de ingressar na univer- 
sidade”, ressaltou.
Para o estudante Tiago Ribeiro Soares a 
participação no curso preparatório foi 
de suma importância para o estudo e a 
revisão dos conteúdos que foram 
avaliados no Enem. Ele elogiou a 
qualidade do corpo docente. “O 
professores são excelentes e bem 
didáticos. Realmente o curso me 
ajudou muito. Me deixou mais segu- 
ro”, revelou o aluno. Com 27 anos, há 
algum tempo fora das salas de aula, é a 
primeira vez que Tiago prestou o 
exame. Ele contou que acredita ter se 
saído bem nas provas realizadas nos 
dias 24 e 25 de outubro.

Em 14 de outubro, no plenário da 
CMU, cerca de 70 estudantes do curso 
pré-Enem 2015 participaram de aulas 
revisionais de Redação e, no dia 17, de 

Matemática. 
Os “aulões” marcaram o encerramento 
de mais esta atividade promovida pelo 
Legislativo Ubaense.

A palestra do Prof. Charley Soares (esq.) foi traduzida 
simultaneamente pelo intérprete Eduardo Gomes (dir.)
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Sugestões, denúncias e
notícias da Câmara?

Baixe o nosso aplicativo!Vereador Rafael Faêda preside nova comissão. 
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Expediente

Um mês de conscientização. Um mês 
para lembrar-se da saúde. Com o 
objetivo de informar e alertar a 
sociedade, em especial as mulheres, 
sobre a importância da prevenção e do 
diagnóstico precoce do câncer de 
mama, o Instituto da Mama de Ubá, em 
parceria com a Universidade Federal 
de Viçosa, realizou, na manhã do dia 
31 de outubro, na Câmara Municipal 
de Ubá (CMU), um ciclo de palestras 
sobre este importante tema. 
O ciclo de palestras contou com mais 
de 200 inscritos, a maioria mulheres, e 
lotou o plenário da Câmara em um 
sábado de manhã. De acordo com o 
oncologista dr. Nilson Soares Pires de 
Mendonça, a informação é o melhor 
remédio. “O Outubro Rosa já é uma 
campanha mundialmente conhecida. 
Em nível local, eu acho importante que 

a iniciativa privada, os órgãos públicos 
e as associações filantrópicas ajudem a 
divulgar essa situação do câncer. 
Precisamos desmistificá-lo para que, 
cada vez mais, possamos desenvolver 
um diagnóstico precoce e possamos 
tratar os pacientes portadores de cân- 
cer de uma maneira mais eficaz”, 
destacou Nilson.
O mastologista e ginecologista dr. 
Jackson Roberto de Moura, membro 
do Instituto da Mama, celebrou o apoio 
da CMU neste projeto. “Fui muito bem 
acolhido hoje. Pretendo manter a 
parceria com a Câmara e repetir todos 
os anos este evento aqui”, revelou.

O evento

O Instituto da Mama de Ubá presen- 
teou, com exames de mamografia 

gratuitos, as primeiras dez inscritas 
que compareceram ao evento vestidas 
de rosa.
A primeira palestra da manhã foi com o 
Dr. Nilson Soares Pires de Mendonça 
(foto) sobre câncer de mama e gra-
videz. Na sequência, a Dra. Kerly 
Abraão falou sobre prótese de mama e 
câncer  de mama.  Com o tema 
“Preservação da fertilidade na paciente 
com câncer”, o Dr. Emílio Costa 
realizou a terceira palestra da manhã. 
Após um intervalo, a Dra. Dayane 
Soares Bernardes palestrou sobre a 
hipnoterapia e suas implicações mé-
dicas. 
O Dr. Jackson Roberto realizou a 
quinta apresentação da manhã com o 
tema câncer de mama em mulheres 
jovens e, para fechar o ciclo, a Dra. 
Isabela Abelha falou sobre a fisiote- 

rapia após tratamento cirúrgico do 
câncer de mama.
Além da Câmara Municipal de Ubá, o 
evento teve o apoio da Unimed/Ubá, 
Grapac, Laboratec, Silimed, Lacor – 
Análises Clínicas e Bem Viver - 
Farmácia de Manipulação.

Os animais entraram oficialmente na 
pauta dos vereadores como uma 
demanda por política pública. A 
Câmara Municipal de Ubá (CMU) 
confirmou, na reunião ordinária do 
dia 3 de novembro, a criação da 
Comissão Permanente de Proteção 
Animal. O projeto de resolução n° 
05/15, de autoria do vice-presidente 
da CMU, vereador Rafael Faêda (PP) 
(foto), foi aprovado por unanimidade 
(dez votos) em duas votações. “Havia 
muita responsabilidade em cima das 
ONGs, e o poder público não estava 
dando o devido respaldo a eles e aos 
animais. Então, a princípio, eu formei 
uma equipe informal, com alguns 
assessores aqui da Casa, e começamos 
a procurar meios de ajudar essas 
pessoas. Agora, formamos a comis- 
são”, explicou Faêda.
A Comissão de Proteção Animal terá 
competência para realizar estudos e 
debates, além de propor medidas 
relacionadas à: gestão de animais sob 
responsabilidade do poder público; 
utilização ética dos animais no ensino 
e na pesquisa; controle populacional; 
e quaisquer outros assuntos rela- 
cionados à defesa e proteção dos 
animais. 
Esta é a 13ª comissão permanente da 
CMU e tem como membros titulares 
os vereadores Maurício Valadão 
(PTB), Rosângela Alfenas (PSDB) e 
Rafael Faêda (presidente).  Os 
suplentes serão Oswaldinho Salgado 
(PV), Vinícius Samôr (PTdoB) e 
Pastor Darci (PSC). “A Comissão 
torna todas essas preocupações 
oficiais e implementa uma política 
pública para os animais”, garantiu 
Faêda.

Cães de rua

O principal assunto a ser tratado pela 
nova comissão deve ser a questão dos 
cães de rua. “Nós nos reunimos com o 
secretário municipal de Saúde, 
Claudio Ponciano, e conversamos 
sobre a situação dos animais de rua em 
Ubá, sobre o canil municipal e sobre o 
Castra-Móvel”, revelou Faêda.
De acordo com uma estimativa da 
Prefeitura Municipal, Ubá tem hoje 
aproximadamente quatro mil cães de 
rua. O vereador Rafael Faêda lembra 
que este número pode crescer expo- 
nencialmente caso uma política de 
castração não seja implantada rapi- 
damente no município. “Uma cadela 
pode ter até duas crias por ano. Se em 
cada cria ela tiver cinco filhotes, são 
dez por ano. Dentro dessa estimativa 
da Prefeitura, dos quatro mil cães, pelo 
menos mil são cadelas. Vá fazendo as 
contas!”, exclamou o parlamentar.

Primeira visita oficial

No dia 5 de novembro, dois dias após a 
confirmação, pelo plenário da 
Câmara, da criação da nova comissão, 
o vereador Rafael Faêda realizou uma 
visita à cidade de Viçosa a fim de 
estreitar laços com o professor do 
Departamento de Medicina Veteri- 
nária da UFV e responsável técnico 
pelo Castra-Móvel de Viçosa, Tarcizio 
Antônio Rego de Paula. A visita 
também proporcionou para a vete- 
rinária da Prefeitura Municipal de Ubá 
e responsável técnica pelo Canil Mu- 
nicipal, Simone Alves Cardoso, um 
treinamento com o especialista.
Na parte da tarde, o presidente da 

Comissão de Proteção Animal da 
CMU participou da Audiência Pública 
sobre o Controle Ético de Cães e 
Gatos, realizada pelo Ministério 
Público Estadual (MPE) em parceria 
com o Ministério Público Federal 
(MPF) na Câmara Municipal de 
Viçosa. Apesar de citar duas espécies 
no título do encontro, o público pre- 
sente se restringiu a discutir a causa 
dos cães.
O objetivo da audiência era propor- 
cionar à comunidade uma opor- 
tunidade para propor soluções sobre o 
manejo da população de animais de 
rua. Foram convidadas para a dis- 
cussão autoridades dos municípios de 
Viçosa, Ubá e Visconde do Rio 
Branco. Após a audiência, o vereador 
Rafael Faêda emitiu a sua opinião 
sobre o encontro. “A questão funda- 
mental da audiência foi sobre a 
Universidade realizar pesquisas com 
animais. Em Ubá, somos totalmente 
contrários. O Canil Municipal inclu- 
sive negou o envio de animais daqui 
para Viçosa, pois acreditamos ser 
imoral. Se os animais estão sadios, por 
que doá-los para a pesquisa?”, argu- 
mentou.

Legislativo cria Comissão 
Permanente de Proteção Animal 

Os vereadores Carlos Rufato (PSDB), 
Samuel Gazolla (PT) e Vinícius Samôr 
(PTdoB) foram condecorados, no dia 
30 de outubro, com a “Medalha Alferes 
Tiradentes”, concedida pelo Instituto 
Tiradentes. A homenagem é conferida 
mediante pesquisa de opinião pública. 
Os políticos selecionados devem pos- 
suir, de acordo com o órgão, "ilibada 
idoneidade moral e relevantes serviços 
prestados em prol da comunidade".
A mencionada pesquisa foi realizada 
nos estados de Minas Gerais, Espírito 
Santo e Rio de Janeiro, por amostra- 
gem, via consultas telefônicas aos 
munícipes. 
O vereador Carlos Rufato falou do 
sentimento ao receber esta homena- 
gem. “Para mim é muito significante, 
porque vejo que é um trabalho que eu 
faço e que está sendo reconhecido pela 
população. Estou no meu quarto 
mandato e é a segunda vez que recebo 
e s t a  h o m e n a g e m  d o  I n s t i t u t o 
Tiradentes”, ressalta o vereador. “É 

uma honra de novo, porque não sou só 
eu que ganho, mas a população tam-
bém. É gratificante saber que o povo 
está reconhecendo o meu trabalho e o 
dos outros vereadores também”, 
destacou Rufato.
O presidente da Câmara Municipal de 
Ubá, vereador Samuel Gazolla, ainda 
foi condecorado com a medalha de 
mérito presidencial.

94° Seminário

A cerimônia de entrega das medalhas 
aconteceu dentro da programação do 
94° Seminário Brasileiro de Prefeitos, 
Vice-prefeitos, Vereadores, Procura- 
dores Jurídicos, Controladores Inter- 
nos, Secretários e Assessores Munici-
pais,  organizado pelo Insti tuto  
Tiradentes. 
O evento começou no dia 29, no 
a u d i t ó r i o  d o  C E F E T d e  B e l o 
Horizonte.
Antes da homenagem, os participantes 

do evento assistiram a seis palestras: do 
secretário de Estado de Desenvol- 
vimento Econômico de Minas Gerais, 
Altamir de Araújo Roso Filho; do 
coordenador geral da Unidade Central 
de PPP do Governo do Estado de Minas 
Gerais, Flávio Faria Antunes; da 
vereadora de Belo Horizonte Elaine 
Matozinhos; do deputado estadual 
Sargento Rodrigues; do professor da 
Universidade Federal de Minas Gerais 
Adriano de Paula e Silva; e do deputado 
estadual Roberto Andrade.

‘‘Direitos das Mulheres’’ é tema 
de Conferência na Câmara

A 1ª Conferência Livre de Políticas 
para as Mulheres, realizada no dia 16 
de outubro, na Câmara Municipal de 
Ubá, reuniu dezenas de mulheres dos 
mais variados segmentos da sociedade 
ubaense em torno do tema: “Mais 
direitos, participação e poder para as 
Mulheres”. 
Profissionais da educação, saúde, 
advogadas, agricultoras rurais e 
estudantes de diversas áreas conver- 
saram sobre as conquistas e discutiram 
os desafios a serem alcançados para o 
fortalecimento de políticas que 
garantam seus direitos na sociedade.
A proposta do evento é estimular a 
troca de ideias e experiências, bus- 
cando a melhoria das práticas de 
gestão e de representação em nível 
municipal, além de fortalecer a relação 
entre o governo e a sociedade civil 
tornando mais efetivos a execução e o 
controle da Política Nacional para as 
Mulheres.
Ao iniciar os trabalhos da Conferência, 
o presidente da Câmara, vereador 
Samuel Gazolla (PT), ressaltou a 
importância deste tipo de debate. “Pela 
primeira vez as mulheres de nossa 
cidade estão tendo a oportunidade de 
discutir caminhos que poderão se 
concretizar em políticas públicas 
específicas, a partir da nossa realidade, 
gerando condições de maior auto- 
nomia e de qualidade de vida não 
apenas para as mulheres, mas para toda 
a sociedade. O exercício da cidadania é 
fundamental para a obtenção desta 
autonomia”, enfatizou Samuel.
Os vereadores Rafael Faêda (PP) e 
Vinícius Samôr (PTdoB) também 
acompanharam as atividades.
O evento foi brindado com uma 
explanação da professora Giane Elisa 
Sales de Almeida, supervisora de 
Direitos Humanos da Secretaria de 
Desenvolvimento Social do Município 

de Juiz Fora. Mestre em Educação, 
com vasta experiência em Diver- 
sidades e Direitos Humanos, ênfase 
nos estudos de Memória e suas 
relações com Gênero e Raça, Giane 
traçou o panorama atual em que as 
mulheres brasileiras e mineiras estão 
inseridas.
Ela destacou os vários tipos de 
violência contra a mulher como um 
dos  maiores  desaf ios  a  serem 
enfrentados pela sociedade. “A lei 
Maria da Penha é um grande avanço, 
mas vivemos hoje um feminicídio. 
Mulheres são cotidianamente violen- 
tadas e milhares são assassinadas 
diariamente por seus parceiros. É 
necessário quebrar paradigmas, falar 
sobre e combater abertamente estes 
crimes”, afirmou Giane.
Os padrões comportamentais e es- 
téticos aos quais as mulheres são 
submetidas também foram citados pela 
palestrante. “A mulher, hoje, para ser 
aceita, precisa ser magra, ter o cabelo 

liso, de preferência loiro, precisa se 
vestir de acordo com as tendências da 
moda, estar com as unhas impecáveis, 
trabalhar, cozinhar, ter filhos e ainda 
ser carinhosa com o marido. São 
exigências escravizantes, desumanas”, 
enfatizou.
Giane ressaltou que apesar de as 
mulheres já estarem inseridas no 
mercado de trabalho, elas ainda são 
submetidas a salários inferiores aos 
dos homens. “Além disso, pouquís- 
simas ocupam cargos de chefia. Por 
isso, apesar de sermos em maior 
número que os homens, somos con- 
sideradas 'minoria' por sermos ainda 
subjugadas e não termos uma repre- 
sentatividade política significativa”, 
argumentou a professora.
Após a palestra, as participantes foram 
divididas em grupos que discutiram os 
temas da Conferência: Autonomia 
Econômica das Mulheres; Educação 
Inclusiva; Saúde e Direitos Repro- 
dutivos; Enfrentamento a todas as 

Formas de Violência contra a Mulher; 
Desenvolvimento Sustentável com 
Democracia; Justiça, Autonomia, 
Igualdade e Liberdade; Democra- 
tização da Comunicação; e Acesso das 
Mulheres à Cultura.
As discussões foram conduzidas por 
profissionais de áreas afins aos eixos 
temáticos: advogada e professora 
universitária especializada em Direito 
do Trabalho, Aline Carneiro; secretária 
municipal de Educação, Maria Alice 
Abranches; gerente de Assistência e 
Vigilância à Saúde da Secretaria 
Municipal de Saúde, Sandra Kilesse; 
Sargento Pompeia, do 21º Batalhão da 
Polícia Militar; coordenadora regional 
de Mulheres da Federação dos 
Trabalhadores na Agricultura do 
Estado de Minas Gerais Sebastiana 
Zanon; e jornalista e especialista em 
Marketing da FAGOC, Rafaela 
Namorato.
As propostas levantadas pelos grupos 
serão enviadas em forma de docu- 
mento à Conferência Nacional, que 
será realizada em março de 2016, em 
Brasília. 
Os resultados também serão apresen- 
tados aos vereadores e vão subsidiar 
projetos e indicações para que sejam 
criadas e incentivadas políticas públi- 
cas destinadas às mulheres de nosso 
município.

OUTUBRO/NOVEMBRO de 2015 OUTUBRO/NOVEMBRO de 2015

Câmara apoia evento Outubro Rosa 
do Instituto da Mama de Ubá

Vereadores recebem homenagem 
do Instituto Tiradentes

“É gratificante saber que o povo está reconhecendo o meu trabalho e o 
dos outros vereadores também”, destacou Rufato.

 “Mais direitos, participação e poder para as mulheres”

Campanha visa alertar a sociedade sobre a importância do 
diagnóstico precoce do câncer de mama. Mulheres vestidas 

de rosa ganharam exames gratuitos.

Um dos palestrantes do evento, 
o oncologista Dr. Nilson Soares 

Pires de Mendonça

Vereador Rafael Faêda é o presidente. 
Causa animal terá mais respaldo na Câmara 

com a nova comissão permanente.

O panorama atual em que as mulheres brasileiras e 
mineiras estão inseridas foi traçado na explanação 

da professora Giane Elisa Sales de Almeida.

Os vereadores homenageados com 
a “Medalha Alferes Tiradentes”. 
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“Pagamento por Serviços Ambientais” é 
tema de debate público na Câmara

A Câmara Municipal de Ubá (CMU) 
realizou, no dia 7 de novembro, um 
debate público com o tema "Paga- 
mento por Serviços Ambientais (PSA) 
– Programa Produtor de Água". O 
encontro contou com uma palestra do 
professor André Luiz Lopes de Faria, 
da Universidade Federal de Viçosa. 
Além do palestrante, compuseram a 
mesa o presidente da CMU, vereador 
Samuel Gazolla (PT); o deputado 
estadual Dirceu Ribeiro; o secretário 
municipal de Ambiente e Mobilidade 
Urbana de Ubá, Aldeir Augusto 
Ferraz; o supervisor regional do 
Instituto Federal da Zona da Mata, 
Luiz Henrique Ferraz Miranda; o vice-
presidente do Sindicato dos Produ- 
tores Rurais de Ubá, Édson Teixeira 
Filho; e Fernando Luiz Eliotério, 
representando o deputado federal 
Wadson Ribeiro.
O evento durou mais de quatro horas, 
sendo que o público teve a oportu- 
nidade de falar diretamente às auto- 
ridades.

Mais vale a floresta em pé do que 
destruída 

As nascentes dos rios que abastecem 
cidades como Ubá nascem na Zona 
Rural do município. Quando não 
preservadas, o volume do curso d'água 
tende a cair, podendo levar à morte do 
rio. Porém muitas dessas nascentes 
estão localizadas dentro de proprie- 
dades particulares, onde o estado, 
muitas vezes, não consegue fiscalizar 
se o direito ambiental de proteção de 
nascentes está sendo respeitado. 
Para provar ao produtor rural que mais 
vale a floresta em pé do que destruída, 
a legislação brasileira está implan- 
tando um novo conceito. O estado 
pagaria ao produtor para que este 
mantivesse preservados os recursos 

naturais den- tro de sua propriedade. 
De acordo com o presidente da 
Câmara, o “Pagamento por Serviços 
Ambientais” é um novo modelo da 
relação do direito ambiental com o ser 
humano. “Esse tema, pagamento por 
serviços ambientais, é uma lógica que 
tem sido debatida, estudada e im- 
plantada no mundo inteiro. Histo- 
ricamente a legislação ambiental tem 
sido construída em um paradigma 
chamado 'poluidor-pagador' e, agora, 
essa mudança nos leva para o 
'provedor-recebedor', ou seja, aqueles 
que prestarem serviços à proteção 
ambiental devem ser beneficiados pela 
sociedade”,  esclareceu Samuel 
Gazolla.
No caso específico de Ubá, que 
atravessa um momento de forte crise 
de recursos hídricos, o PSA seria 
utilizado para estimular o proprietário 
rural a proteger as nascentes e os 
cursos d'água. O benefício não se 
restringiria ao campo, ao passo que a 
população das cidades teria a garantia 
que sua fonte de água é bem cuidada. 

Trâmites burocráticos

Para que o PSA possa ser implantado 
como política pública em Ubá, será 
necessária uma legislação regulando-
o. O presidente da CMU revelou que já 

há um projeto de lei em tramitação no 
Poder Legislativo. Porém a Câmara 
poderá encontrar dificuldades em 
viabilizá-lo. O secretário municipal do 
Ambiente e Mobilidade Urbana, 
Aldeir Ferraz, foi cauteloso ao men- 
surar os benefícios gerados pelo PSA. 
“O primeiro passo é definir a nova 
empresa do serviço de água e esgoto do 
município, aí sim o recurso que está 
projetado para isso será disponi- 
bilizado, mas, agora, nós temos que 
debater como aplicar esse recurso. 
Será que é simplesmente criar um 
‘Bolsa Verde’ e passar o dinheiro para 
o produtor? Ou oferecer tecnologias 
para que ele possa aprimorar a pro- 
dução e o negócio dele no campo?”, 
indagou.

“O produtor rural não tem 
dinheiro. Não adianta!”

A necessidade de remunerar ou isentar 
de impostos o produtor rural foi 
defendida pelo presidente do Instituto 
Ambiental Sol do Campo e 2° vice-
presidente do Sindicato dos Produ- 
tores Rurais de Ubá, Vicente de Paulo 
Pinto, que estava entre o público que 
acompanhou o debate. “O produtor 
rural, historicamente, foi deixado de 
lado, mas, agora, nós precisamos da 
Zona Rural, porque é de lá que nasce a 
água. O produtor não tem condição de 
arcar com um processo de revita- 
lização de área degrada. Ele não tem 
dinheiro. Não adianta! Pode virar ele 
de cabeça para baixo que você não vai 
encontrar  dinheiro”,  enfat izou 
Vicente.
O professor da UFV e palestrante do 
dia, André Luiz Lopes de Faria, 
enumerou os benefícios trazidos ao 
proprietário rural pelo PSA. “Aderin- 
do ao programa e preservando o meio 
ambiente, o produtor rural vai au- 

mentar a produção de água na pro- 
priedade dele e, consequentemente, 
para todo o município. Ele vai atrair a 
fauna e a flora locais, o que contribui 
para resolver problemas de degra- 
dação do meio ambiente. Além disso, 
esse dinheiro pode ajudar o produtor 
rural num período de escassez da 
produção”, disse André.

De onde viria o subsídio?

Durante as discussões, foram debati- 
das as possíveis fontes de recursos para 
custear o PSA em Ubá. 
O deputado estadual Dirceu Ribeiro 
apresentou uma proposta, que deve ser 
discutida e aprofundada nos próximos 
meses, após a definição da empresa 
concessionária do serviço de água e 
esgoto de Ubá. “Nós temos 2% da 
renda líquida da Copasa para a área 
social, que podemos usar como 
subsídio para o produtor rural. Vamos 
pedir 3%, vamos pedir 4%. Nós temos 
R$ 10 milhões de indenização para 
Ubá. Vamos pedir R$ 12 milhões, 
vamos pedir R$ 13 milhões. A Copasa 
vai dar. A Copasa quer ficar. Mas ela 
precisa da ordem de serviço. Essa é a 
dificuldade. Sem a ordem de serviço, a 
Copasa não investirá em Ubá sem ter a 
certeza que vai ficar mais 30 anos. Eu 
acho que nós temos que fazer um 
acordo e pedir mais. Pedir não vai 
ofender ninguém”, destacou o depu- 
tado.
Agora, o público aguarda os desdo- 
bramentos do que foi discutido no 
debate, mas ciente de que o projeto 
“Pagamento por Serviços Ambientais” 
é uma alternativa para solucionar o 
problema a médio prazo. 
Os vereadores Carlos Rufato (PSDB), 
Rafael Faêda (PP) e Vinícius Samôr  
(PTdoB) também acompanharam o 
debate.

VEREADOR CARLOS DA SILVA RUFATO
Moção de Congratulações e Aplausos 072/15
Endereçada: à Sra. Olga Carneiro Martins Silveira, pela 
passagem de seus 102 anos de vida.
Requerimento 236/15
Solicitação: ao Prefeito, que remeta a esta Casa de Leis 
as seguintes informações: quais foram as empresas 
licitadas responsáveis pela reforma do Posto de Saúde 
do Bairro Santa Bernadete, com as devidas cópias dos 
contratos. Qual o valor pago para as empresas, com os 
documentos comprobatórios.
Representação 056/15
Solicitação: ao Secretário de Estado de Planejamento, 
Helvécio Miranda Magalhães Júnior, a realização de 
uma audiência pública em Ubá com a presença de 
autoridades da área de planejamento e segurança 
pública, visando a discutir a questão do déficit de 
investigadores de Policia Civil de MG.
Moção de Pesar 074/15
Em razão: do falecimento do Sr. Bruno Cruz da Silva, 
ocorrido recentemente.
Requerimento 243/15
Solicitação: a construção de rede de esgoto e capitação 
de águas pluviais para toda a extensão da Rua Projetada, 
que liga à João Sperandio, próximo ao nº 640, no Bairro 
Córrego Santana, a pedido dos moradores. O presente 
pedido reitera, parcialmente, a Indicação nº 214/15 de 
autoria do Vereador Carlos da Silva Rufato.

VEREADOR CÉLIO BOTARO
Indicação 247/15
Solicitação: ao Prefeito, a construção de um quebra mola 
na Av. Paulino Fernandes, Bairro Paulino Fernandes, em 
frente ao Studio Claudiney Digital, a pedido dos 
moradores.
Requerimento 235/15
Solicitação: ao Prefeito, a construção de um quebra mola 
na Rua Francisco Teixeira de Abreu, Bairro Palmeiras, 
em frente ao Supermercado Palmeiras, a pedido dos 
moradores. O presente pedido reitera a Indicação nº 
140/15 de mesma autoria.

VEREADOR JORGE GERVASIO

Requerimento 234/15
Solicitação: à Mesa Diretora, autorize apena a palavra 
em Plenário, de autoridades devidamente convidadas 
pela Câmara Municipal, sem a intervenção de terceiros, 
com amparo no Artigo 56, XVII, e Parágrafo Único da 
Lei Orgânica Municipal.

VEREADOR JOSÉ ALVES GERMANO
Indicação 246/15
Solicitação: ao Prefeito, o calçamento da Rua Olinda 
Comini Sperandio, Bairro Mangueira Rural, a pedido 
dos moradores.
Requerimento 232/15
Solicitação: ao Prefeito, a revitalização da Praça e 
também da gruta do Bairro Pires da Luz, a pedido dos 
moradores. O presente pedido reitera, parcialmente, a 
Indicação nº 262/14 da Audiência Pública do ano de 
2014.Requerimento 237/15
Solicitação: ao Prefeito, estudos que permitam a mão 
dupla em pelo menos uma ponte na Av. Comendador 
Jacinto Soares de Sousa Lima, Centro, favorecendo 
melhorias no fluxo de veículos no centro da cidade. O 
presente pedido reitera, parcialmente, a Indicação nº 
124/15 de mesma autoria.
Requerimento 238/15
Solicitação: ao Prefeito, a construção de uma passarela 
com corrimão para pedestres nas laterais da ponte da 

Rua Nossa Senhora Aparecida, que liga os Bairros 
Industrial ao Inês Groppo, a pedido dos moradores. O 
presente pedido reitera o Requerimento nº 075/13 de 
mesma autoria.
Requerimento 239/15
Solicitação: ao Prefeito, a construção de uma quadra 
poliesportiva e uma academia ao ar livre na parte alta do 
Bairro Santa Edwiges, a pedido dos moradores. O 
presente pedido reitera a Indicação nº 088/15 de mesma 
autoria.
Requerimento 240/15
Solicitação: ao Prefeito, a instalação de um semáforo na 
esquina entre as Ruas Antônio Baptista e Camilo dos 
Santos, próximo ao Posto de Gasolina Schiavon. O 
presente pedido reitera o Requerimento nº 120/15 de 
mesma autoria.
Requerimento 241/15
Solicitação: ao Prefeito, a instalação de um semáforo na 
Av. Comendador Jacinto Soares de Sousa Lima, 
próximo à ponte e Rodoviária, no intuito de oferecer 
maior segurança aos condutores e transeuntes. O 
presente pedido reitera a Indicação nº 114/15 de mesma 
autoria.

VEREADOR LUIS C. T. RIBEIRO - ESCURO
Indicação 252/15
Solicitação: ao Prefeito, o asfaltamento de um pequeno 
trecho de rua que liga à Av. Padre Arnaldo Jansen, ao 
lado do Minas Bar, nº 914, a pedido dos moradores.
Requerimento 246/15
Solicitação: ao Prefeito, a construção de uma quadra 
poliesportiva no Bairro Pires da Luz, a pedido dos 
moradores. O presente pedido reitera, parcialmente, o 
Requerimento nº 323/13 de autoria do Edil José Alves 
Germano.

VEREADOR DR. VALADÃO
Requerimento 265/15
Solicitação: ao Prefeito, solicitando providências para 
que seja feito o serviço de recapeamento na Av. Quintino 
Poggiali, próximo ao inicio da Rua Antonio Carlos 
Caiaffa, no Bairro Primavera, onde uma valeta foi aberta 
há cerca de um mês e não foi tampada, causando 
problemas para milhares de motoristas que por ali 
trafegam diariamente.

VEREADOR OSWALDO PEIXOTO
Moção de Pesar 073/15
Em razão: do falecimento da Sra. Áurea Pires de Arruda, 
ocorrido recentemente.
Indicação 249/15
Solicitação: ao Prefeito, a liberação de uma vaga para 
parada de veículos com a placa de sinalização 
correspondente, em frente a todas igrejas católicas e 
evangélicas de Ubá.
Indicação 250/15
Solicitação: ao Prefeito, a instalação de uma placa de 
trânsito “proibido estacionar” na Rua Sem Saída, 
localizada ao lado do comércio Minas Bar, situado na Av. 
Padre Arnaldo Jansen, 938, a pedido dos moradores.
Indicação 251/15
Solicitação: ao Prefeito, a colocação de placas de 
sinalização de trânsito e demarcações no solo, no Bairro 
Chiquito Gazolla.
Representação 055/15
Solicitação: à FAGOC, a possibilidade de remeter a esta 
Casa de Leis, a relação do corpo docente da Faculdade 
de Medicina, com respectivas titularidades dos mesmos.

VEREADOR PASTOR DARCI
Moção de Pesar 074/15
Em razão: do falecimento do Sr. Bruno Cruz da Silva, 

ocorrido recentemente.
Requerimento 243/15
Solicitação: a construção de rede de esgoto e capitação 
de águas pluviais para toda a extensão da Rua Projetada, 
que liga à João Sperandio, próximo ao nº 640, no Bairro 
Córrego Santana, a pedido dos moradores. O presente 
pedido reitera, parcialmente, a Indicação nº 214/15 de 
autoria do Vereador Carlos da Silva Rufato.
VEREADOR RAFAEL FAÊDA
Indicação 239/15
Solicitação: ao Prefeito, a limpeza geral do córrego no 
Distrito de Ubari, a pedido dos moradores.
Indicação 240/15
Solicitação: ao Prefeito, a limpeza geral do córrego no 
Distrito de Miragaia, a pedido dos moradores.
Indicação 241/15
Solicitação: ao Prefeito, a limpeza geral do córrego no 
Distrito de Diamante, a pedido dos moradores. 
Indicação 242/15
Solicitação: ao Prefeito, a urgente pintura de uma faixa 
de pedestres na Av. Olegário Maciel, Bairro Industrial, 
em frente à Loja Souza e Filho Materiais de Construção, 
a pedido dos moradores e comerciantes.
Requerimento 231/15
Solicitação: ao Sr. Prefeito, a continuação da limpeza do 
Rio Ubá, acima da ponte da Bandeira até as 
proximidades do Bairro Cibraci, a pedido dos 
moradores.
Representação 016/15
Solicitação: à Direção da Viação Ubá, a possibilidade de 
manter o trajeto antigo do ônibus no Bairro Santa 
Edwiges II (Loteamento Louro Parma), a pedido dos 
moradores.
Indicação 248/15
Solicitação: ao Prefeito, a construção de 04 redutores de 
velocidade Distrito de Ubari, sendo: 02 redutores nas 
vias paralelas à Igreja Católica, 01 próximo ao Posto de 
Saúde e, por fim, 01 nas adjacências do posto de 
gasolina. Aconselha-se ao setor competente da 
Prefeitura, que durante a construção dos redutores de 
velocidade, a população seja consultada visando a maior 
satisfação geral.
Requerimento 242/15
Solicitação: que remeta a esta Casa de Leis informações 
sobre os equipamentos do Restaurante Popular, projeto 
cancelado pela atual Administração.
Moção de Congratulações e Aplausos 079/15
Endereçada: ao fotógrafo Cleverson Montanha, pela 
iniciativa e criatividade em sua exposição na Praça São 
Januário.
Moção de Congratulações e Aplausos 080/15
Endereçada: ao Ronaldo Léo, conhecido pela alcunha de 
Canário no meio esportivo, por sua conquista do título 
mundial de jiu-jitsu, na categoria Master 1, ocorrido 
recentemente.

VEREADORA ROSÂNGELA ALFENAS
Moção de Congratulações e Aplausos nº 091/15, ao 
SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE UBÁ, 
pelo transcurso de seus cinquenta anos de existência, 
completados no dia 12 de outubro de 2015.
Moção de Congratulações e aplausos Nº 092/15, ao 
TABAJARA ESPORTE CLUBE, pelo transcurso de 
seus sessenta anos de existência, completados no dia 02 
de outubro de 2015.

VEREADOR SAMUEL GAZOLLA LIMA
Indicação 243/15
Solicitação: ao Prefeito, providenciar através da 
Secretaria de Desenvolvimento Social, a divulgação e 

apoio no atendimento do Edital de Chamada Pública nº 
01/2015 – CONANDA/SDH/PR, para apresentação de 
propostas de entidades privadas sem fins lucrativos na 
promoção, proteção e defesa dos direitos de crianças e 
adolescentes.
Indicação 244/15
Solicitação: ao Prefeito, providenciar através da 
Secretaria de Educação, Divisão de Esporte, para 
apresentação do proposta ao edital chamamento público 
para seleção de projetos Nº 001/2015 – SNFDT/ME,  
que tem como objeto a seleção de projetos de 
organização e realização de torneio ou competição de 
futebol de campo não-profissional, com a participação 
de equipes masculinas e femininas em todas as 
categorias, desde mirim à veteraníssimo.
Indicação 245/15
Solicitação: ao Prefeito, providenciar através da 
Secretaria de Desenvolvimento Social, a realização do 
cadastro do Fundo Municipal do Idoso e do Conselho 
Municipal do Direito do Idoso, criado pela Lei 4.272/15, 
com objetivo de possibilitar receber recursos fundo a 
fundo, através do Fundo Nacional da Pessoa Idosa.
Moção de Congratulações e Aplausos 071/15
Endereçada: ao Delegado Dr. Rafael Gomes de Oliveira 
e extensivo à sua capacitada equipe, Lucas, Carlos, 
Pedro, Alexandre e Glaucia, pelos relevantes serviços 
prestados junto ao município de Ubá.
Requerimento 244/15
Solicitação: à Mesa da Câmara que seja realizada a 
Conferência Municipal de Políticas Públicas para as 
Mulheres, tendo como tema “Mais direitos, participação 
e poder para as mulheres”.
Requerimento 245/15
Solicitação: ao Prefeito, para encaminhar à Secretaria 
Municipal do Ambiente e Mobilidade Urbana, viabilizar 
estudos para implementar um "Sistema Municipal de 
Unidades de Conservação - SMUC", com a criação, 
estruturação e adequação das Unidades de Conservação 
no município para, além da proteção ao meio ambiente, 
receber a cota-parte do ICMS ecológico.
Moção de Congratulações e Aplausos 076/15
Endereçada: aos Mesatenistas do Departamento de 
Tênis de Mesa de Ubá que participaram do 2º Torneio 
Aberto de Tênis de Mesa de 2015, ocorrido 
recentemente.
Moção de Congratulações e Aplausos 077/15
Endereçada: ao atleta mesatenista Rodrigo Robartine 
Reis pelos relevantes destaques em torneios.
Moção de Congratulações e Aplausos 078/15
Endereçada: ao atleta mesatenista Bruno Aurélio Assis, 
representante da cidade de Lima Duarte-MG.

VEREADOR VINICIUS SAMÔR
Requerimento 234/15
Solicitação: à Mesa Diretora, autorize apena a palavra 
em Plenário, de autoridades devidamente convidadas 
pela Câmara Municipal, sem a intervenção de terceiros, 
com amparo no Artigo 56, XVII, e Parágrafo Único da 
Lei Orgânica Municipal.
Representação 057/15
Solicitação: ao Ministério Público, solicitando 
manifestação para proibir que empresas envolvidas em 
suspeita de corrupção participem da concorrência para o 
abastecimento de água e esgoto em Ubá.
Projeto de Lei 076/15
Institui: a aula de empreendedorismo no conteúdo 
curricular das disciplinas de ciências humanas das 
escolas da rede municipal de ensino e dá outras 
providências.

Comissão de Saúde
discute atendimento 
odontológico em Ubá

A Comissão de Saúde da Câmara 
Municipal de Ubá (CMU) se reuniu, no 
dia 6 de outubro, para tratar do não 
pagamento de plantão aos cirurgiões-
dentistas que realizam o atendimento 
bucomaxilofacial de emergência no 
Hospital Santa Isabel. Após o encontro, 
ficou decidido que as cidades da 
microrregião de Ubá irão cooperar entre 
si para custear o plantão, e o SUS 
continuará remunerando os dentistas 
pelo procedimento. “A tabela do SUS é 
insatisfatória para o profissional e, se 
houvesse alguma emergência, ele tinha 
que sair duas da manhã de casa sem 
receber nada por essa disponibilidade. 
Então, agora, estamos incentivando-os 
ao pagá-los para que fiquem de 
sobreaviso”, esclareceu o secretário 
municipal de Saúde, Claudio Ponciano.
Os municípios da microrregião irão 
pagar valores proporcionais ao tamanho 
da respectiva população, que devem 
variar de R$ 0,03 a R$ 0,06 por 
habitante. Desse modo, Ubá terá uma 
despesa mensal de R$ 6.500 com a 
parceria. “Se acontecer um acidente em 
Visconde do Rio Branco ou qualquer 

outra cidade da região e a pessoa 
precisar de um procedimento buco- 
maxilofacial, o destino dela será a 
cidade de Ubá”, afirmou o presidente da 
Comissão de Saúde, vereador Jorge 
Gervásio (PV).
A ação dos municípios para cobrir essa 
deficiência deve-se ao fato de que o 
Estado não repassa verba da rede de 
urgência e emergência a equipes de 
cirurgiões-dentistas que atuam em 
hospitais de Tipo 2, como o Santa Isabel. 
“A questão é que o hospital não é 
habilitado para alta complexidade em 
cirurgia bucomaxilofacial e em nenhum 
trauma maior”, explicou a gestora de 
qualidade do HSI, Maria Luiza Teixeira.
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Programa auxilia produtor rural a preservar nascentes. 
“Uma situação de crise hídrica gera também um momento de oportunidades”, 

comenta presidente da Câmara.

A Câmara Municipal de Ubá (CMU), 
por meio da Escola do Legislativo, 
realizou, em parceria com o Serviço de 
Aprendizagem Rural (Senar/MG), o 
curso de Saneamento Básico no Meio 
Rural, na última semana de outubro. 
Durante cinco dias, os 12 participantes 
aprenderam técnicas de saneamento 
básico e de captação e análise da água, 
alternando entre instruções teóricas 
(realizadas no plenário da Câmara) e 
práticas de campo.
A iniciativa da CMU, em parceria com 
o Sindicato Rural de Ubá, surgiu no 
momento em que o município enfrenta 
uma forte crise hídrica. Instrutor do 
Senar, o biólogo Marco Túlio Freitas 
pontuou as atividades que foram 
realizadas. "Ensinamos a lavar uma 
caixa d'água, a montar um clorador, 

instrumento simples, onde se pode 
desinfetar a água. Eles aprenderam a 
fazer um filtro biológico, fossa séptica 
biodigestora e entenderam como 
podemos recuperar uma nascente", 
disse Marco. Durante o curso, os 
alunos visitaram a região da bacia 
hidrográfica do Miragaia, a Estação de 
Transbordo Municipal, a Associação 
de Catadores de Materiais Recicláveis 
de Ubá (Reciclau), além de algumas 
minas de água urbanas.
Em Ubá, a atividade foi inédita e 
despertou o interesse dos alunos do 
curso de Técnico em Meio Ambiente 
do Colégio Sagrado Coração de Maria. 
“Tivemos a oportunidade de aper- 
feiçoar e aprofundar mais os nossos 
conhecimentos adquiridos em sala. Foi 
algo novo para a gente ir ao campo”, 

disse a estudante Helena Campos. 
Já o aluno de engenharia civil Luciano 
Rufato Teixeira classificou o curso 
como “uma das melhores experiências 
da sua vida”, além de parabenizar a 
Câmara, os servidores e o Sindicato 
Rural pela iniciativa. “É através de 
ações como essas que adquirimos 
informações muito importantes, que 
não têm preço”, enfatizou Luciano.
Tanto nas aulas teóricas quanto nas 
práticas, o curso se apoiou no conceito 
de sustentabilidade. 
De acordo com o instrutor do Senar, o 
produtor rural precisa entender a 
importância dele na proteção dos 
recursos hídricos para o presente e o 
futuro. “Nós queremos despertar no 
homem do campo, nosso principal ator 
e cliente, a importância de trabalhar 

com sustentabilidade”, destacou 
Marco. “O curso foi muito abrangente 
e teve como objetivo transmitir essas 
informações para o pessoal da cidade e, 
nessa época de crise hídrica, as téc- 
nicas de saneamento e proteção ambi- 
ental são muito importantes”, fina- 
lizou.

Legislativo promove curso de saneamento básico 
no meio rural em parceria com o Senar

Município atravessa momento de forte crise hídrica. Objetivo do curso foi dar 
opções ao produtor rural, estimulando o trabalho sustentável no campo.

Alunos do curso aprendem na prática 
como fazer um biodigestor.

O público teve oportunidade de 
participar efetivamente do debate.

Confira a programação
das audiências públicas

do Orçamento 2016
Calendário das Audiências Públicas

de Revisão da Lei Orçamentária 2016

Datas e horários Local

1 de dezembro - 19h Cohab - Rua Maria Duarte Cancela
(com Av. Álvaro Bigonha)

2 de dezembro - 19h São Domingos - Rua Tancredo Graciano
de Souza (ao lado do Posto de Gasolina)

5 de dezembro - 9h Centro - Calçadão Deputado
Ibrain Jacob

9 de dezembro - 19h Vila Casal - Rua Rosalina Provezano
(em frente a Igreja Ministério Vida)

10 de dezembro - 19h Santa Bernadete - Rua João
Batista Rodrigues 

Mais informações:
www.camarauba.mg.gov.br

Rua Santa Cruz, 301 - centro
Telefone: 3539-5000

contatos@camarauba.mg.gov.br

Comissão de 
Orçamento, Finanças
e Tomada de Contas

da CMU



QUEM VIVER VERÁ!
Crise Hídrica não existe. Água não falta por 
enquanto dentro do nosso município.
A maior crise que assola por todos os lados é 
a crise política. Os jogos de interesses são 
incalculáveis, os munícipes sacrificados 
com os impostos que aumentam cada dia, 
não possuem a real dimensão sobre o que 
ocorre por detrás dessas manobras políticas.
O volume de água que existe no Córrego dos 
Pinheiros, cortando o distrito de Ubari, é do 
conhecimento de todos. A Copasa e a 
Prefeitura possuem um projeto que o Neném 

empresário, conhecido como Neném Tratores) mandou fazer a alguns 
anos atrás com o intuito de trazer a água do Córrego dos Pinheiros, o Sr. 
Alessandro Luíz Moreira relata que o projeto é fantástico.
Depois do dia 19 de novembro, iremos convidar o Doutor Frederico e o 
Diretor local Leandro, para constatar que o Córrego dos Pinheiros vai 
solucionar o problema e eliminar com os poços e a energia elétrica de 
alto custo que iremos pagar. O paliativo utilizado pelos órgãos 
competentes não resolvem com poços artesianos, visto que um dia eles 
irão secar.
Quem viver verá!

APOIO E INCENTIVO A CULTURA
Com o trabalho do nosso mandato de vereador, que 
apresentou, defendeu e aprovou a Lei para o incentivo a 
cultura em nossa cidade através de um edital de 
concorrência, aconteceu dia 31/10 mais uma 
apresentação do espetáculo FLORESTA DOS 
SONHOS, da Cia. Teatral CAB, Sesi. Outras 5 peças 
teatrais também foram incentivadas com o Edital, são 
elas: O Palhaço Cremoggema; O Canto do Mundo; Em 
Cena na Rua; O Gran Circo da Alegria; E Quem Quiser 
Que Conte Outra Também apresentamos uma 
representação para os Grupos de Teatro e Dança de 
nossa cidade e região, buscando e incentivando a 

participação no PRÊMIO ARTES CÊNICAS DE MINAS GERAIS. Serão mais 
de R$2 milhões destinados aos profissionais do teatro, dança e circo, distribuídos 
em dois editais, que têm inscrições abertas de 06 de outubro a 19 de novembro. 
Estamos realizando o apoio na formulação dos projetos para os grupos e entidades 
interessadas, em parceria com a Secretaria Estadual de Cultura.

PLANEJAMENTO URBANO
Dia 8 de novembro foi o dia mundial do urbanismo, data destinada para a reflexão 
sobre o tipo de cidade que queremos. Pensar uma cidade mais humana é o foco das 
Audiências Públicas que vamos realizar durante o início de dezembro. 
Convidamos todos e todas para debater melhorias na saúde, abastecimento de 
água, meio ambiente, educação, mobilidade urbana, ocupação dos espaços 
públicos e segurança, com foco no direito da população à cidade como espaço que 
proporcione mais qualidade de vida para as pessoas. Queremos construir, junto 
com a sociedade, propostas de melhorias para a nossa Ubá, que sofre por tantos 
problemas e descasos.

Os irmãos Norberto e Antério Mânica foram condenados 
este mês a quase cem anos de prisão cada um, acusados de 
mandantes da chamada Chacina de Unaí, onde fiscais do 
Ministério do Trabalho foram mortos há 11 anos naquela 
cidade mineira. O advogado de Norberto é o conhecido 
advogado de Brasília Antônio Carlos Almeida de Castro, o 
Kakay, e o de Antério é o renomado advogado de Belo 
Horizonte Marcelo Leonardo. Coincidência ou não, a 
Polícia Federal deflagrou a Operação Acrônimo, onde o 
Governador de Minas Fernando Pimentel, sua esposa e o 
amigo do casal e empresário do setor gráfico Bené 
Rodrigues Oliveira estão sendo investigados. O advogado 
que defende Pimentel é o Kakay e o que defende Bené é 
José Luiz de Oliveira Lima, que defendeu José Dirceu no 

escândalo do Mensalão. Outro envolvido é o presidente da Cemig Mauro Borges, que 
substituiu Pimentel no Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 
Exterior  quando o atual governador saiu para disputar o governo mineiro. Mauro é 
defendido por Marcelo Leonardo.
A revista Época publicou que, segundo a Polícia Federal, Bené financiava o casal 
Pimentel e tinha ligações em vários Ministérios. Do Ministério da Saúde, de 2013 a 
2015, recebeu 58 milhões de reais para confeccionar folhetos de propaganda. Alguns 
serviços terceirizava para a Gráfica Esdeva de Juiz de Fora, a preços bem menores, o 
que sugeria superfaturamento com o Ministério. Ainda assim, a Esdeva doou nada 
mais nada menos que 1 milhão de reais para a campanha de Pimentel em 2014. A PF 
também liga o Grupo Caoa, do setor automobilístico, a Bené, que teria recebido três 
milhões e quinhentos mil reais para favorecimento junto ao BNDES, que é da área do 
Ministério do Desenvolvimento.
A  Operação Acrônimo está tramitando sob segredo de justiça, e seu desenrolar  
poderá revelar  dados decisivos para as políticas mineira e nacional.

INFRAESTRUTURA NO VELÓRIO MUNICIPAL
REQUERIMENTO N.º 227/15, ao Prefeito, solicitando-
lhe que determine ao setor competente da municipalidade 
a instalação de uma cobertura e o aumento do número de 
bancos do Velório Municipal (parte baixa). O presente 
pedido reitera o Requerimento nº 071/13 de mesma 
autoria. 
O Velório Municipal possui um grande espaço sem coberta 
que está gerando grande incomodo àqueles que 
comparecem ao local para velar seus entes queridos. Em 
dias de chuva ou sol intensos, as pessoas acabam 
procurando abrigo dentro do Velório, que é conhecido pelo 
seu espaço diminuto. Solicita-se, também, o aumento do 
número de bancos, em vistas de garantir maior conforto 
aos idosos e gestantes. 

SINALIZAÇÃO DAS RUAS – PINTURA DE FAIXAS
INDICAÇÃO N.º 233/15, ao Prefeito, solicitando-lhe que determine ao setor 
competente da municipalidade a pintura de faixas continuas e tracejadas em todas as 
ruas de Ubá, como também, a pintura de faixa “pare” e com sua respectiva placa com o 
mesmo dizer.
As faixas contínuas e tracejadas, nas cores amarela ou branca, são encontradas em 
algumas ruas de Ubá, fazendo-se necessárias, para maior segurança, em todas as vias 
da cidade, delimitando com maior precisão o espaço para cada mão de direção. É 
imprescindível, também de grande importância, a pintura da faixa “pare” com sua 
respectiva placa em todas as vias da cidade em que sejam necessárias, objetivando 
maior segurança aos condutores e transeuntes.

QUEBRA-MOLAS
REQUERIMENTO N.º 166/15, ao Prefeito, solicitando-lhe que determine ao setor 
competente 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.

RECÉM-CRIADA COMISSÃO 
PERMANENTE DE PROTEÇÃO ANIMAL

Caros amigos, é com muita satisfação que venho por 
meio deste jornal falar com a população ubaense 
sobre o importante trabalho que será desenvolvido 
pela recém-criada Comissão.
Inicialmente, criamos uma Comissão Informal 
composta por mim e pelos servidores Jardel Peron, 
Joseli Reis e Norma Nascimento, com o objetivo de 
discutir sobre a política de proteção animal e buscar 
informações e o trabalho em conjunto no que tange 
aos cães abandonados e o controle populacional dos 
animais.
Em  setembro, estivemos reunidos com diversas 
autoridades e também conhecedores da causa animal.  

Nessa trajetória de trabalho visitamos o Canil Municipal e conversamos com a responsável 
do Canil, Dra. Simone, e estivemos reunidos em Viçosa com a Presidente da Sovipa 
(Sociedade Viçosense de Proteção Animal), Cássia Dardengo, e o Ilustre Dr. Tarcízio, este 
que recentemente capacitou a Dra. Simone, através do apoio da Comissão,  em uma 
técnica inovadora de castração lateral, visto que esta possui menor tempo de pós-cirúrgico 
e menor desgaste para o animal.
Conversamos também com o Secretário de Saúde, Sr. Claudio Ponciano, que 
comprometeu em Ata a liberar e iniciar os trabalhos de castração no castra-móvel já no mês 
de janeiro, e com as diversas ONGs (Animajudar, ADA e Supa) trabalharemos pela causa 
animal.
A Comissão de Proteção Animal da Câmara Municipal de Ubá, já oficializada e presidida 
pelo Vereador Rafael Faêda, e tendo como titulares os vereadores, Dr. Valadão e Rosângela 
Alfenas, e como suplentes os vereadores, Oswaldo Salgado, Pastor Darci e Vinícius. Essa 
Comissão buscará lutar pelo direito dos animais, com base legal, jurídica e fiscalizadora. 
Contamos com o apoio de todos, juntos trabalharemos por essa causa tão importante e 
nobre, em que esta Comissão pretende unir forças a inúmeros ubaenses.

DIA DA PROCLAMAÇÃO DA 
REPÚBLICA – 15 DE NOVEMBRO.

O Dia da Proclamação da República do Brasil é 
comemorado anualmente em 15 de novembro e é 
considerado um feriado nacional.
A Proclamação da República do Brasil foi 
decretada em 15 de novembro de 1889, sendo 
este o momento em que o regime republicano foi 
instalado no país, derrubando a monarquia 
constitucional parlamentarista do Império e 
acabando com a soberania de Dom Pedro II, 

imperador do Brasil naquele tempo.
A Proclamação da República aconteceu no Rio de Janeiro, a antiga 
capital do país, por um grupo de militares liderado pelo Marechal 
Deodoro da Fonseca, que deu um golpe de estado no Império.
Marechal Deodoro da Fonseca instituiu uma república provisória e se 
consagrou o primeiro presidente do Brasil. A partir desse momento, a 
população poderia eleger os seus governantes, através de voto direto.
O Brasil era considerado o único país independente do continente 
americano que ainda era governado por um imperador. A independência 
do país já havia sido conquistada em 7 de setembro de 1822, através do 
decreto de D. Pedro I.

COMISSÃO DE SAÚDE EM AÇÃO!
A Comissão de Saúde da Câmara Municipal de 
Ubá (CMU), da qual sou presidente, se reuniu, no 
dia 6 de outubro, para tratar do não pagamento de 
plantão aos cirurgiões-dentistas que realizam o 
atendimento bucomaxilofacial de emergência no 
Hospital Santa Isabel. Após o encontro, ficou 
decidido que as cidades da microrregião de Ubá 
irão cooperar entre si para custear o plantão, e o 
SUS continuará remunerando os dentistas pelo 
procedimento. Antes, os profissionais não 
recebiam pelo plantão.
Os municípios da microrregião irão pagar valores 

proporcionais ao tamanho da respectiva população, que deve variar de R$ 
0,03 a R$ 0,06 por habitante. Desse modo, Ubá terá uma despesa mensal de 
R$ 6.500 com a parceria. Se acontecer um acidente em Visconde do Rio 
Branco ou qualquer outra cidade da região e a pessoa precisar de um 
procedimento bucomaxilofacial, o destino dela será a cidade de Ubá.
A ação dos municípios para cobrir essa deficiência deve-se ao fato de que o 
Estado não repassa verba da rede de urgência e emergência a equipes de 
cirurgiões-dentistas que atuam em hospitais de Tipo 2, como o Santa Isabel. 
A possibilidade de realizar um credenciamento do HSI como hospital de 
Tipo 1 é remota, mas eu destaco que, além de resolver o problema, a 
promoção do hospital isentaria os municípios desse custo, já que o Samu 
repassaria R$ 400 mil por ano ao Santa Isabel, em vez dos R$ 200 mil 
atuais.

MEDALHA TIRADENTES
Comunico com grande alegria que fui 
agraciado, mais uma vez, com o recebimento 
da medalha “Alferes Tiradentes” pelo trabalho 
desenvolvido como vereador. Pela segunda 
vez seguida estive presente em Belo 
Horizonte, entre os dias 29 e 30 de outubro, 
para participar do evento e receber a honraria. 
Esse título é concedido mediante pesquisa de 
opinião pública, em que se avaliam os serviços 
prestados em prol da comunidade. Assim, essa 
premiação reflete meu trabalho desenvolvido 

ao longo dos anos, principalmente na área social, motivando-me a 
continuar nesse caminho.

PREOCUPAÇÃO COM A CRISE HÍDRICA 
Com relação às demandas de nossa cidade, solicitei através da 
Representação nº 073/15, à direção da COPASA, a possibilidade de 
instalação de um booster (bomba d'água) na Escola Estadual Deputado 
Carlos Peixoto Filho (polivalente), visando a melhorar o atendimento 
de abastecimento de água para os moradores daquelas adjacências. A 
direção da referida escola já concedeu a autorização para que o booster 
seja instalado.
 Despeço-me e aguardo-lhes na próxima edição do O 
Legislativo.

 DIA DO RADIALISTA - 8 DE NOVEMBRO
Esta data celebra o profissional responsável em 
examinar a estrutura óssea e muscular das pessoas 
através do Raio - X, uma das principais invenções da 
medicina contemporânea, ou por meio de outros 
equipamentos que ajudam a identificar problemas no 
interior do corpo humano.
O Dia do Radiologista celebra tanto os médicos 
radiologistas, profissionais formados no curso de 
ensino superior em medicina, quanto os técnicos em 
radiologia, que concluíram o ensino médio e se 
formaram em um curso tecnológico em radiologia.

A Origem do Dia do Radiologista
Em 8 de Novembro de 1895, o físico alemão Wilhehm Conrad Roentgen começou 
a fazer experiências em seu laboratório na Universidade de Wurzburg que viriam a 
se tornar uma das maiores descobertas da medicina contemporânea.
No dia 22 de Dezembro do mesmo ano, Roentgen usou a radiação para fotografar 
os ossos da mão de sua esposa. Sem saber ao certo o tipo de "raio" capaz de fazer 
tal feito, o alemão chamou a invenção de "Raio-X", sendo que o "X" sempre foi 
usado para indicar aquilo que é indeterminado ou desconhecido.
Depois de aperfeiçoar sua descoberta, Roentgen recebeu o Prêmio Nobel de 
Física, em 1903, por ter criado o "Raio-X".
Assim, os profissionais da área decidiram decretar o dia 8 de Novembro como o 
Dia do Radiologista, homenageando a data em que o cientista começou seus 
estudos que levariam a descoberta de um dos aparelhos mais importantes do 
século XX.
Parabenizo os Radiologistas de Ubá e Região pelo transcurso da data.

ASFALTAMENTO DA RUA TEREZA 
CASAGRANDE

REQUERIMENTO N.º 163/15: Ao Prefeito, 
solicitando que seja incluído na programação de obras 
da Prefeitura, o asfaltamento da Rua Tereza 
Casagrande, Bairro Concórdia, a pedido dos 
moradores. O pedido reitera o Requerimento nº 
026/15, de mesma autoria.

ASFALTAMENTO DE RUAS 
NO BAIRRO SÃO JOSÉ

REQUERIMENTO N.º 039/15: Ao prefeito, 
solicitando que seja verificada a possibilidade de 
inserir na programação de obras da Prefeitura o 

asfaltamento das Ruas Orlando Gazolla, Antônio Raimundo, Manoel Emidio da 
Costa e José Jacinto Vieira, no Bairro São José, a pedido dos moradores. O 
pedido reitera o Requerimento nº 180/14, de mesma autoria.

CONSTRUÇÃO DE PONTES EM COMUNIDADES RURAIS
REQUERIMENTO N.º 138/14: Ao Prefeito, reiterando pedido contido na 
Indicação n.º 009/14, de minha autoria, para que determine ao setor competente 
da Prefeitura a construção de ponte de concreto no Córrego Santo Anastácio, 
próximo à Igreja São Judas Tadeu.
REQUERIMENTO N.º 142/15: Ao Prefeito, reiterando pedido contido no 
Requerimento n.º 005/14 e na Indicação n.º 090/13, ambos de minha autoria, 
para que determine ao setor competente da Prefeitura a realização de estudos 
técnicos necessários para a construção de uma ponte de concreto na comunidade 
rural de Ubá Pequeno, nas proximidades da propriedade do Senhor Zico 
Teixeira.
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MAIS INVESTIMENTOS NA ÁREA AMBIENTAL: PROGRAMA PRODUTOR DE ÁGUA
A tarefa de conservação de água e solo no meio rural é uma atividade que depende grandemente da participação dos proprietários rurais e do poder público. Porém nem sempre há uma 
percepção de que os ganhos com esta prática extrapolam as fronteiras das propriedades rurais, gerando benefícios ambientais para toda sociedade. Infelizmente, ela acaba por não ser 
realizada; de um lado, porque os pequenos e médios produtores rurais não têm, na maioria das vezes, renda suficiente para suportá-la sozinho e, de outro, a falta de percepção do poder 
público da necessidade de recuperar, preservar e promover o desenvolvimento sustentável na bacia hidrográfica e, especificamente, na proteção dos nossos mananciais.
Baseado nestas premissas e para minimizar esta situação, implementar um Programa Municipal de Pagamentos por Serviços Ambientais - Produtor de Água, como o desenvolvido pela 
ANA – Agência Nacional de Águas, que visa incentivar, com compensação financeira, os produtores rurais que, comprovadamente, contribuem para a proteção e recuperação de 
mananciais, gerando benefícios para a bacia e para a população de toda cidade.  
Trata-se, portanto, de um programa de interesse da coletividade e pela qual prevê incentivos financeiros ao produtor rural que conservar as matas, o solo, os mananciais e Áreas de Proteção 
em geral e contribuir para a implementar  e manter as ações previstas no programa.
Portanto, diante do cenário de degradação ambiental e falta de água, a adoção de políticas públicas, como o “Programa Municipal de Pagamento por Serviços Ambientais - Produtor de 
Água”, visa estimular que proprietários mantenham áreas com vegetação, combatam a erosão e a poluição hídrica além de estimular a recuperação de áreas degradadas, fatos estes que 
contribuem de forma significativa para melhoria da quantidade e qualidade da água.
Para debater este programa, a Câmara Municipal de Ubá, com apoio de todos os vereadores, organizou um importante debate público sobre o tema, que contribuiu para reforçar a 
necessidade de implementar o programa na cidade, para valorizar o papel dos produtores rurais na recuperação e preservação de nossos mananciais, produzindo água para toda sociedade.
Parabéns à todos que participaram e contribuíram para o debate.
Cordiais Saudações!


