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Realização

CMU sedia cerimônia de entrega de diploma do IMLOR que inaugura exposição de arte em patchwork. 
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Saúde do idoso em foco

Vereadores mirins aprovam regimento interno e conhecem sobre o funcionamento do Poder Legislativo.

Câmara aprova projeto que versa sobre o Sistema Municipal de Cultura.

Integrantes do Parlamento Jovem de Ubá 
participam do Encontro Regional em Viçosa. 

2ª edição do projeto 
Câmara nas Comunidades

 será realizada no 
sábado, 4 de junho,

no bairro São Domingos. 
Uma manhã inteira de 

informações, serviços e 
atividades de lazer com

diversos parceiros.

Vereadores do projeto Câmara da Melhor 
Idade sugerem melhorias no setor da saúde.

Câmara mais perto de você 

MAIO de 2016

#MaisJovensNaPolítica
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Cerca de 60 alunos da E.E. Professora 
Maria Luzia Antunes Calçado, 
localizada no bairro Santa Bernadete, 
participaram nos dias 27 e 28 de abril 
do projeto “Câmara no Museu”. O 

p r o j e t o  s u r g i u  p o r  m e i o  d o 
requerimento n° 266/2015 de autoria 
do vereador Samuel Gazolla Lima e 
tem como objetivo apoiar o transporte 
de estudantes da rede pública de 

ensino e entidades privadas sem fins 
lucrativos, para visitarem o Museu do 
Ginásio São José.
Nes ta  v i s i t a ,  o s  e s tudan tes  e 
professores, orientados por monitores, 
percorreram os salões do antigo 
colégio. Por meio dos registros 
fotográficos, documentos, mobiliário 
e objetos art íst icos,  os alunos 
conheceram, de perto, a história local 
sendo estimulados a perceber com 
mais atenção e valorizar a memória e a 
cultura do nosso município.

MUSEU GINÁSIO SÃO JOSÉ
O casarão que abriga o Museu foi 
construído por escravos em 1862, e 
seu surgimento está ligado à história 
de Ubá e região, como centro coletor 
da  p rodução  ca fee i r a  l oca l  e 
posteriormente com a criação do 
Educandário Gymnasio São José, 
fundado por José Januário Carneiro, 
em 1905. 
O museu histórico, importante 
patrimônio  e memória cultural , 

oferece espaços museológicos criados 
p a r a  d e s p e r t a r  n o  p ú b l i c o 
possibilidades de novos olhares, 
estimulando processos de tomada de 
consciência sobre as relações com o 
patrimônio material e imaterial, e com 
a diversidade cultural da região. O 
Museu atua ainda como ponto de 
cultura e abriga o Centro de Pesquisa 
dos Povos da Mata, o que lhe confere 
caráter complexo como síntese social, 
cultural, ambiental, acadêmica e 
turística.

Estudantes participam do “Câmara no Museu”

O transporte dos estudantes 
foi realizado na van da CMU

Legislativo adere à campanha “Mar de Lama Nunca Mais” 
A Câmara Municipal de Ubá 
aderiu à campanha “Mar de Lama 
Nunca Mais”, uma iniciativa da 
A s s o c i a ç ã o  M i n e i r a  d o 
Ministério Público (AMMP), em 
parceria com o Centro de Apoio 
Operacional das Promotorias de 
Meio Ambiente, Patrimônio 
Histórico Cultural, Habitação e 
Urbanismo (Caoma).
E m  U b á ,  a  c a m p a n h a  é 
coordenada pelo Promotor de 
Justiça e Coordenador Regional 
de Meio Ambiente da Bacia do 
Rio Paraíba do Sul, Dr. Bruno 
Guerra de Oliveira. A iniciativa 
surgiu a partir de promotores de 
Justiça da Força Tarefa criada 
p a r a  a p u r a r  a s  c a u s a s  d o 
rompimento da barragem de 
Fundão, em Bento Rodrigues, 
município de Mariana, em 5 de 
novembro de 2015, um dos 

maiores desastres ambientais do 
mundo.
O objetivo da ação é levar ao 
Congresso Nacional um projeto 
de lei de iniciativa popular para 
estabelecer normas de segurança 
para as barragens destinadas à 
disposição final ou temporária de 
rejeitos de mineração no Estado.
A Fundação Estadual de Meio 
Ambiente (Feam) revela que de 
710 estruturas de barragens 
a n a l i s a d a s  e m  2 0 1 5 ,  1 9 
apresentam risco de rompimento, 
e 16 ainda estão com avaliação 
inconclusiva. As outras barragens 
a n a l i s a d a s  a p r e s e n t a m 
estabilidade, mas a fiscalização 
deve ser rígida, já que a barragem 
do Fundão, que rompeu há 6 
meses em Mariana, constava no 
relatório como segura.

Segundo os organizadores, a 
expectativa é que em cerca de 
dois meses estejam coletadas as 
assinaturas necessárias para a 
apresentação do projeto de lei à 
Assembleia Legislativa.
A proposta estabelece, entre 
várias medidas que visam uma 
maior proteção do meio ambiente 
e de toda a sociedade, mais rigor 
no cumprimento das normas 
ambientais; participação popular 
e f e t i v a  n o  l i c e n c i a m e n t o 
ambiental; prioridade absoluta 
das  ações  de  prevenção  e 
f iscal ização;  caução como 
g a r a n t i a  d e  r e c u p e r a ç ã o 
socioambiental, proibição de 
implantação de novas barragens 
em áreas  de r isco a  vidas 
h u m a n a s ,  n e c e s s i d a d e  d e 
realização de auditorias técnicas 
de segurança, estímulo à extinção 

de barragens e transparência das 
informações relacionadas à 
segurança.
Os formulários para a coleta de 
assinaturas estão disponíveis na 
Câmara Municipal de Ubá e 
também para download no site 
www.ammp.org.br.
Participe deste movimento em 
prol do nosso meio ambiente.

Maio Solidário: 
a CMU apoia 

esta campanha 
O Asilo São Vicente de Paulo realiza mais uma vez a 
campanha "Maio Solidário", com o objetivo de arrecadar 
doações para a entidade. E a Câmara Municipal de Ubá 
aderiu à campanha, sendo um dos pontos de coleta.
Podem ser  doados  os  seguin tes  i t ens :  suco 
industrializado (garrafa), adoçante, biscoitos água e sal e 
maisena, macarrão, feijão, leite em pó, açúcar, arroz e 
fralda geriátrica (M e G).
Fundado em Ubá no ano de 1937, o Asilo São Vicente de 
Paulo atende aproximadamente 120 idosos.
A Câmara Municipal de Ubá localiza-se à Rua Santa 
Cruz, 301, Centro, e está aberta ao público de 7h às 18h, 
de segunda a sexta-feira. As doações poderão ser 
realizadas até o final do mês de maio.
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http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.ammp.org.br%2F&h=mAQF14AceAQGdZwaK2VbepvAOLAYTuf0q4GtdUaLFnzOjSA&enc=AZMFFYNcD_f9NkxNbdAoJzeFkpr2QNrUaZK6ou90n6S910Y53KdRzwP_0wcqcCJeJUTr51bclg-ouiYaFftGw9m049_tnJSF1kOLmk5tei5eC2mrQXNm6Ghk7g2xNtrMGIXQTsO1jO-2dukybUMyTqCbwSU6M709mrsfa93lOTilr2lVXiPaZYerbOOv0byFZWTBq1L-OMDGLuUcr3p7aWld&s=1
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Projeto Câmara nas Comunidades 
estará no Bairro São Domingos Vereadores da Melhor Idade sugerem melhorias 

na conservação do patrimônio histórico de Ubá

MAIO de 2016

No dia 4 de junho, de 9h às 12h, a 
região dos bairros São Domingos, 
Eldorado, Louriçal e adjacências 
receberá a segunda edição do projeto 
Câmara nas Comunidades. Numa 
manhã inteira de informações e 
serviços. O evento será realizado na rua 
Tancredo Graciano de Souza, próximo 
ao posto de combustíveis do bairro São 
Domingos.
O objetivo do projeto é criar uma 
oportunidade para que servidores da 
CMU possam ouvir as demandas dos 
moradores da região e apresentar os 
serviços prestados pelo Centro de 
Atenção ao Cidadão, pela Escola do 
Legislativo, além de proporcionar 
orientações de utilidade pública.
O Câmara nas Comunidades oferece, 
também, por meio de parcerias 
firmadas com diversas associações, 
instituições e organizações não 
governamentais, os seguintes serviços:
- Informações de saúde: aferição de 
pressão arterial, teste de dosagem 
glicêmica; massagem corporal , 
massagem individual (Quick Massage) 
e avaliação postural;
- Informações sobre Educação e Meio 
Ambiente com sorteio de mudas e 
orientações sobre os benefícios das 
plantas para a saúde e plantio;
-  I n f o r m a ç õ e s  s o b r e  p l a n t a s 
medicinais, indicações e formas de 
uso;
- Orientações jurídicas e trabalhistas;
-  O r i e n t a ç õ e s  s o b r e  M E I 
(Microempreendedor Individual);
- Orientações e encaminhamentos para 
reforço escolar gratuito;

- Conta Cidadã (troca de materiais 
recicláveis por desconto em conta de 
energia); 
- Atividades de lazer (brincadeiras, 
jogos, campeonatos);
- Apresentações musicais;
- Contação de histórias;
- Atividades esportivas e jogos 
recreativos;
- Corte de cabelo e penteados e outras 
atividades dirigidas à comunidade. 

 PARCEIROS DO EVENTO
A segunda edição do projeto Câmara 
nas Comunidades será realizada com 
as seguintes parcerias: Federação 

M u n i c i p a l  d a s  A s s o c i a ç õ e s 
Comunitárias de Ubá e Região 
(Femac), Corpo de Bombeiros Militar 
e 21º Batalhão de Polícia Militar, 
Divisão Municipal de Esportes, 
Energisa, Escola Técnica Tereza 
A l m e i d a  ( E t t a l ) ,  F a c u l d a d e 
Governador Ozanan Coelho (Fagoc), 
Fundação Presidente Antônio Carlos 
(FUPAC) e Instituto Estadual de 
Floresta (IEF), Centro de Referência 
em Assistência Social do Bairro São 
Domingos, Grupo de Apoio aos 
Pacientes de Câncer de Ubá e Região 
(Grapac) e Associação de Moradores 
do Bairro São Domingos.

Os vereadores mirins participaram do 
Primeiro Encontro de Capacitação 
sobre o Poder Legislativo, no dia 27 
de abril. A reunião foi coordenada 
pelo assessor da Escola do Legislativo 
da Câmara Municipal de Ubá, Jardel 
Peron Waquim. Na oportunidade 
foram apresentadas as funções e 
atuações dos vereadores e também foi 
aprovado o Regimento Interno do 
Projeto Câmara Mirim.

Formando cidadãos para o futuro
O projeto é coordenado pela Escola 
do Legislativo da CMU e seu objetivo 
é promover a interação entre a 
Câmara, a sociedade e a escola, 
permitindo ao estudante compreender 
o contexto social em que vive, 
contribuindo para a formação da 
cidadania e o entendimento dos 
a spec tos  po l í t i cos ,  soc i a i s  e 
econômicos da sociedade brasileira. 
As propostas, sugestões e estudos 
discutidos e apresentados pelos 
v e r e a d o r e s  m i r i n s ,  s e r ã o 
encaminhados pelo Legislativo aos 
setores competentes para que possam 
ser em políticas públicas para todos.

Os estudantes serão estimulados a 
pensar como um vereador e a 
apresentar sugestões para a melhoria 
da sua rua, da comunidade, do bairro e 
da cidade.
Os vereadores mirins foram eleitos 
por meio de voto para o período 
legislativo de 2016, em eleições 
realizadas nas seguintes escolas que 
aderiram ao projeto: E.E. Cesário 
Alvim; E.E. Eunice Weaver; E.E. 

Deputado Carlos Peixoto Filho; 
CESEC Professor José de Castro; 
E.E. Coronel Camilo Soares; E.E. 
Barão do Rio Branco; E.E. Coronel 
João Ferreira de Andrade; E.E. José 
Januário Carneiro e E.E Professor 
Lívio de Castro Carneiro.
As reuniões do Projeto Câmara Mirim 
são abertas ao público e são realizadas 
quinzenalmente, às quarta-feiras, às 
15h.

Câmara Mirim em Ação

A primeira reunião ordinária do 
projeto Câmara da Melhor Idade 
foi realizada no dia 28 de abril, no 
plenário da CMU. O assessor da 
Escola do Legislativo da Câmara 
Municipal de Ubá, Jardel Peron 
Waquim e a assistente legislativa, 
Norma Nascimento, apresentaram 
as funções e atuações do vereador 
e também estudaram com os 
Vereadores da Melhor Idade o 
Regimento Interno do Projeto.
O presidente da Câmara da Melhor 
Idade, Affonso de Paula Baptista, 
conduziu os trabalhos e apresentou 
uma indicação com o intuito de 
d e s e n v o l v e r  m e l h o r i a s  n a 
conservação do patr imônio 

histórico na cidade. Ele solicita 
que seja verificado com urgência o 
Torreão localizado atrás do antigo 
Cinema Brasil, visto que este vem 
sofrendo com deterioração do 
tempo, não tendo o Poder Público 
tomado nenhuma providência para 
restaurá-lo.
A ff o n s o  a i n d a  s o l i c i t o u  a 
recolocação de dois bancos no 
Jardim Cristiano Rôças, bem 
como, a restauração dos que já se 
encontram no local.
Esta indicação foi aprovada por 
unanimidade na Câmara da 
Melhor Idade e será enviada para 
discussão e votação na reunião 
ordinária dos vereadores da CMU.

O projeto Câmara nas Comunidades vai ouvir a população e oferecer 
serviços gratuitos e informações nas áreas de saúde, meio ambiente, 

lazer, inclusão social, com o compromisso de desenvolver a cidadania.

Realizado o primeiro encontro de 
capacitação do projeto Câmara Mirim Atendimento ao Idoso é tema de reunião

entre vereadores da Melhor Idade e 
Secretaria Municipal de Saúde

.O presidente e a vice-presidente 
da recém-criada Câmara da 
Melhor Idade, respectivamente 
Afonso de Paula Batista e Zuleica 
Evangel is ta  de Andrade,  se 
reuniram, no dia 11 de abril, com o 
secretário Municipal da Saúde, 
Thiago de Castro, e o assessor 
técnico, Cláudio Ponciano na sede 
da Secretaria Municipal da Saúde.
Em pauta, questões relativas à 
assistência à saúde do idoso e os 
serviços prestados pelo município 
entre os quais a dispensação de 
medicamentos e o atendimento na 
Farmácia Municipal voltado para 
esse público.
Segundo Afonso  Bat i s ta ,  o 
aparelho para se retirar a senha de 
a t e n d i m e n t o  d a  F a r m á c i a 
Municipal está com defeito há mais 

de cinco meses, o que gera 
transtorno aos usuários. “Levamos 
ao conhecimento da Secretaria 
Municipal de Saúde e pedimos 
solução. E já que o aparelho está 
em manutenção, sugerimos que 
haja atendimento prioritário para 
os idosos”, explicou.
V a c i n a ç ã o
Outro assunto tratado foi  à 
realização da Campanha Nacional 
de Vacinação contra a gripe para 
pessoas com idade acima de 
sessenta anos. De acordo com 
Afonso Batista, a Secretaria 
informou que a campanha no 
município ocorrerá no período de 
30 de abril a 20 de maio e terá como 
o “Dia D” o dia 30 de abril. A 
imunização estará disponível 
exclusivamente para crianças com 

idade entre 6 meses e 5 anos, idosos 
acima de 60 anos, gestantes, 
mulheres que tiveram bebê (até 45 
dias), trabalhadores da área da 
saúde, pessoas com doenças 

crônicas com comprovação, 
transplantados e pessoas com 
necessidades especiais”, detalhou 
o participante da Câmara da 
Melhor Idade.

A Indicação foi proposta pelo presidente 
da Câmara da Melhor Idade, Affonso de 

Paula Baptista, e apresentada em 
plenário durante a reunião ordinária da 
CMU no dia 2 de maio. A proposição foi 

aprovada por unanimidade e 
encaminhada ao Executivo. 

Foto: PMU
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Vereadores aprovam projeto que dispõe 
sobre o Sistema Municipal de Cultura

Câmara sedia cerimônia de entrega do 
Diploma Maria de Loreto Camiloto Rocha

Integrantes do Parlamento Jovem 
(PJ) de Ubá, acompanhados pelos 
servidores da CMU Jardel Peron 
Waquim e Diana Pereira da Silva 
Santos, participaram na sexta-feira, 
29 de abril, do Primeiro Encontro 
Regional do Polo Zona da Mata II 
em Viçosa/MG.

Realizado no Centro Tecnológico de 
Desenvolvimento Regional de 
Viçosa (Centev), o evento contou, 
além da equipe de Ubá, com a 

p resença  dos  e s tudan tes  de 
Visconde do Rio Branco, Paula 
Cândido e Viçosa, que integram o 
pólo.

Na oportunidade, os integrantes do 
PJ participaram de palestras sobre 
acessibilidade e mobilidade urbana 
ministradas pelos professores 
universitários Paulo Tadeu e Adonai 
Gomes.

O  p r e s i d e n t e  d o  C o n s e l h o 
Municipal dos Direitos da Pessoa 
com Deficiência, Israel Rosa da 
Silva, ele próprio portador de 
deficiência física, também falou aos 
integrantes do PJ sobre suas 
exper iênc ias  e  d i f i cu ldades 
vivenciadas, principalmente, no que 
diz respeito à acessibilidade. "O 

palestrante Israel fez uma reflexão 
direcionada a sua experiência de sua 
vida e, entre os vários exemplos, 
contou que uma vez, havia um 
cadeirante caído ao chão, em Belo 
Horizonte, e todos passavam por ele 
sem dar o devido auxílio. Israel 
sabia de suas limitações físicas para 
tentar ajudá-lo, e mesmo assim se 
aproximou e tentou levantá-lo. 
E n t ã o ,  o u t r a s  p e s s o a s  s e 
aproximaram após esta atitude. E 
com isso, destacou que as pessoas 
devem ser eficientes na valorização 
do ser humano", explicou o servidor 
Jardel, assessor da Escola do 
Legislativo.

NOVA FORMA DE OLHAR A 
CIDADE
A integrante do PJ Ubá, Letícia 

Cabral Soares, da Escola Estadual 
Senador Levindo Coelho, saiu de lá 
com outra percepção sobre o meio 
urbano: "Aprendi no encontro sobre 
uma nova forma de olhar para as 
cidades. Agora vou buscar saber 
onde pode ser mudado e vou lutar 
por melhorias na acessibilidade em 
nosso município", ressaltou.

Já a estudante Larissa Teixeira Noé, 
também da Escola Estadual Senador 
Levindo Coelho, ficou bastante 
impressionada com a palestra de 
Israel Rosa. "Por ser uma pessoa 
portadora de necessidades especiais 
e relatar suas experiências pessoais, 
ele fez com que todos pudéssemos 
enxergar a mobilidade urbana sob 
outra perspect iva".  concluiu 
Larissa.

Em 2016, a Câmara Municipal de Ubá desenvolve, por meio da Escola do Legislativo 
e em parceria com a Assembleia Legislativa de Minas Gerais, o projeto Parlamento 
Jovem de Minas (PJ). O tema abordado pelo Parlamento Jovem em todo o estado de 

Minas Gerais este ano é Mobilidade Urbana. Diversas atividades estão sendo 
realizadas e programadas, ao longo do ano, com os estudantes que integram o PJ em 
Ubá. E é sobre este assunto que o mestre em Ciências Sociais/UFJF) e monitor do 

projeto, Gustavo Pacelli, fala ao jornal O Legislativo. 

O Legislativo: Qual o papel do monitor do Parlamento 
Jovem de Ubá?
Pacelli: O papel do monitor do Parlamento Jovem no 
município é ser capaz de fazer uma leitura geral dos 
dilemas da cidade em consonância com a temática 
proposta pelo Parlamento Jovem/2016. Neste sentido, 
o monitor fornece instrumentos necessários para que 
os jovens possam aprimorar seus conhecimentos e 
fazer um diagnóstico sobre o ambiente citadino do 
município em que vivem. 

O Legislativo: Qual o papel dos estudantes 
participantes?
Pacelli:  Os estudantes participam de atividades de 
formação cidadã e política com o intuito de que sejam 
os principais mobilizadores das políticas voltadas aos jovens e ao ambiente citadino. 
Lembrando que tal participação é a tentativa de conexão entre elementos da sociedade 
civil e política institucionalizada. Neste sentido, a participação é importante, pois é deles 
que vem a capacidade de mudança, termo caro e necessário à vida política.

O Legislativo: Que atividades são desenvolvidas na etapa municipal?
Pacelli: Na etapa municipal são realizadas atividades que contemplam a formação 

política com aprofundamento nos processos legislativos e, também, a formação 
temática, discutindo temas importantes à mobilidade urbana em conexão com os dilemas 
da cidade. 

O Legislativo: Ao término da etapa municipal quais serão os próximos passos?
Pacelli: Os alunos realizarão um encontro com os demais membros do Parlamento 
Jovem regional com a finalidade de trocar ideias, conhecimento e debater a respeito das 
políticas de mobilidade urbana dos municípios da região que participam do projeto. 
Nesta mesma etapa serão escolhidos os delegados regionais que representarão os 
respectivos municípios na etapa estadual que será realizada em Belo Horizonte.

O Legislativo: Qual a contribuição do PJ no processo de capacitação dos estudantes?
Pacelli: O Parlamento Jovem tem como prerrogativa a formação cidadã dos jovens no 
intuito de desenvolver e aprofundar práticas democráticas de exercício da participação 
política. Mais do que simples propostas na tentativa de planificação das políticas 
urbanas, o Parlamento Jovem desenvolve práticas de convívio e participação cidadã que 
vão além da participação formal nas democracias representativas.

O Legislativo: Fale um pouco sobre a sua experiência na função de monitor do PJ Ubá.
Pacelli: Tem sido muito proveitoso participar como monitor do PJ. Eu sou voluntário 
deste projeto por acreditar na capacidade de mudança social e aposto neste engajamento 
dos jovens com as políticas públicas. É muito bom lidar com os estudantes, 
principalmente com estes que participam do projeto, eles têm muito a contribuir. 

Parlamento Jovem em Ação

PJ de Ubá participa de encontro regional em Viçosa

O projeto de lei nº 33/16, que versa 
sobre o Sistema Municipal de 
Cultura (SMC) de Ubá, foi aprovado 
pe lo  Poder  Legis la t ivo ,  por 
unanimidade, em dupla votação, nas 
reuniões de 25 de abril. A matéria 
trata dos princípios, objetivos, 
estrutura, organização, gestão, inter-
relações entre seus componentes, 
recursos humanos e financiamento.
O Sistema Municipal de Cultura 
integra o Sistema Nacional de 
Cultura e tem como objetivo 
formular e implantar políticas 
públicas de cultura, democráticas e 
permanentes, pactuadas com a 
sociedade civil e com os demais 
entes da federação, promovendo o 
desenvolvimento humano, social e 
econômico, com pleno exercício dos 
direitos culturais e acesso aos bens e 
serviços culturais, no âmbito do 

município. 
Além disso, o SMC se propõe a 
e s t a b e l e c e r  u m  p r o c e s s o 
democrático de participação na 
gestão das políticas e dos recursos 
públicos na área cultural. 
Visa  assegurar  uma par t i lha 
equilibrada dos recursos públicos da 
área da cultura entre os diversos 
segmentos artísticos e culturais, 
distritos, regiões e bairros do 
município. 
O vereador Vinícius Samôr de 
Lacerda destacou a importância da 
implantação do sistema para a 
cultura local. “Este projeto foi 
construído por muitas mãos e a sua 
efetivação poderá, entre tantas 
o u t r a s  q u e s t õ e s ,  d i r e c i o n a r 
importantes ações para a cidade, a 
exemplo dos projetos do Ministério 
da Cultura, de que hoje não podemos 

participar, por não termos feito a 
adesão ao Sistema Nacional de 
Cultura. A implantação deste 
sistema é uma vitória para Ubá e o 
conselho será composto por pessoas 
d a  s o c i e d a d e  c i v i l  e  p o r 

representantes do poder público, o 
q u e  d a r á  m a i s  v e z ,  v o z  e 
participação a todos, além de 
contribuir com as políticas públicas 
voltadas para Ubá”, declarou 
Vinícius.

Solenidade é abrilhantada com exposição de obras de arte em patchwork
A Câmara Municipal de Ubá 
sediou, na noite de 29 de abril, a 
cerimônia de entrega do Diploma 
Maria de Loreto Camiloto Rocha. 
Uma homenagem do IMLOR 
(Instituto Maria de Loreto Camiloto 
Rocha) a personalidades que 
prestam relevantes serviços em 
nossa cidade nas áreas da Cultura, 
Ação Social, Educação Formal e 
E d u c a ç ã o  I n f o r m a l ,  e m 
comemoração ao sexto aniversário 
do instituto, celebrado em abril de 
2009.
Foram os agraciados da noite: 
Maria Célia de Oliveira (Ação 
Social); José Afrânio da Silva 
(Educação Formal); Francisco da 
Silva (Educação Informal) e Helder 
José Martins Silveira (Cultura).
C e r c a  d e  1 2 0  c o n v i d a d o s 
p r e s t i g i a r a m  a  s o l e n i d a d e , 
apresentada por Anderson Moreira 
(IMLOR). 
Entre os presentes à cerimônia, a 
presidente do IMLOR, Elazir Alves 
Carrara, a presidente de honra da 
entidade, Maria da Conceição 
Aparec ida  Rocha  Ramos ,  a 
professora e artista plástica Patrícia 
Magalhães, etc. Também marcaram 
presença no evento, o vereador 
Vinícius  Samôr de Lacerda, 
assessor do deputado Dirceu dos 
Santos,  a diretora da Fhemig, 
Mônica Vallone Espósito March e a 
representante das Pioneiras Sociais, 
Nilda Fernandes.  O evento contou 
ainda com a participação da 
professora de música Maria da 
Conceição Aparecida Rocha Ramos 
na execução do Hino Nacional 
Brasileiro, do Hino do Município de 
Ubá e da canção Aquarela do Brasil.

 OS HOMENAGEADOS

-  Maria  Cél ia  de Oliveira  - 
F o r m a ç ã o  e  a t u a ç ã o  e m 
movimentos sociais, políticos e 
religiosos. É coordenadora da 
Associação Cultural de Combate a 
Discriminação Racial Solano 
Trindade.
 - José Afrânio da Silva - Professor, 
orientador educacional e diretor por 
dois mandatos da Escola Estadual 
Eunice Weaver, na Colônia Padre 
Damião, onde exerce trabalhos 
sociais de grande relevância para 
comunidade.
 - Francisco da Silva “Mestre 
Chiquinho” – Mestre de Capoeira 
há 36 anos. Mantém trabalhos 
voluntários em diversos bairros 
com crianças e adultos promovendo 
a capoeira como ferramenta de 
educação e disciplina.
 - Helder José Martins Silveira - 
Bacharel em Artes Cênicas, pós-
graduado em psicopedagogia. 

Professor de artes, ator, escritor e 
diretor de teatro.  Palestrante e 
faci l i tador  de programas de 
desenvo lv imen to  humano  e 
organizacional.
 
ARTE EM PATCHWORK
Na solenidade do IMLOR foi 
inaugurada uma exposição de obras 
do "Atelier Patrícia Magalhães - 
Arte em Patchwork", de Visconde 
do Rio Branco/MG. 
 Patchwork é uma palavra de origem 
inglesa que significa trabalho feito a 
partir de retalhos de tecidos, unidos 
por meio de técnicas diversas, 
criando-se vários tipos de desenhos 
e padronagens. Foram expostas no 
salão de entrada da Câmara cerca de 
50 peças criadas a partir das várias 
técnicas desta arte: Apliqué em 
P a t c h w o r k ,  P a t c h w o r k  3 D , 
P a t c h w o r k  T r a d i c i o n a l , 
Founda t ion ,  Paper  P iec ing , 

Patchwork Clássico, Trapunto 
Inverso, Quilt Livre Artístico, entre 
outras. Um universo de cores, 
desenhos e formas que encantaram 
c e n t e n a s  d e  v i s i t a n t e s  e 
a p r e c i a d o r e s  d a s  a r t e s  q u e 
percorreram as dependências da 
CMU. 
 Santo Anjo do Senhor; Farol da 
Saudade; Painel dos Encaixes; Os 
Q u a t r o  E l e m e n t o s ;  P é t a l a s 
Prensadas; Divino Espírito Santo; 
Pássaros na Natureza; Trilha do 
Caracol; Janelas da Imaginação; 
Labirinto dos Sonhos; Passagens da 
Vida; Abaporu (releitura da obra de 
Tarsila do Amaral); Fuga das 
Galinhas, são alguns dos títulos das 
belíssimas criações presentes na 
mostra que esteve aberta ao público 
de 29 de abril a 6 de maio.  
 As peças foram criadas por artistas 
de Ubá e Visconde do Rio Branco: 
Silvana Furtado, Mônica Condé 
Adriane Alves Melo, Maria de 
Fátima Zuim, Marília Lopes; 
Rosana Sobral de Carvalho, Maria 
Carmen Del' Arco, Cirene Tormem, 
Sônia Reis, Raquel Coelho, Valéria 
Marun Gori, Elazir Alves Carrara, 
Maria Aparecida Furtado Stampini, 
Janice de Battisti, Eliseth Amato 
Farnetano, Patrícia Magalhães, 
Maria Rita de Almeida e Ângela 
Maria Rodrigues (in memoriam).

Monitor do Parlamento Jovem em Ubá fala sobre o projeto

A participação dos jovens é importante, pois é 
deles que vem a capacidade de mudança, 
termo caro e necessário à vida política.

Membros do PJ de Ubá visitam Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente e Mobilidade Urbana

Os novos projetos de sinalização e 
mudança de convergências de 
trânsito na cidade foram algumas das 
atividades relacionadas à mobilidade 
urbana realizadas pela Prefeitura e 
apresentadas aos participantes do 
Parlamento Jovem de Ubá, no dia 15 
de abril.

Os jovens integrantes do PJ, acompanhados pelo monitor Gustavo 
Paccelli (mestre em Ciências Sociais/UFJF), participaram de uma visita 
técnica à Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Mobilidade Urbana. 
Na oportunidade, o Secretário Municipal, Aldeir Ferraz, detalhou as 
iniciativas da área promovidas pelo município.
A visita enriqueceu as atividades de capacitação do grupo. “Em 2016, o 
tema abordado pelo Parlamento Jovem em todo o estado de Minas 
Gerais é Mobilidade Urbana; sendo assim, esta visita técnica foi 
fundamental para que os jovens pudessem conhecer de perto os projetos 
desenvolvidos em nosso município e terem um maior entendimento 
prático sobre o assunto,” explicou Paccelli.
O Parlamento Jovem é um programa de formação política destinado a 

estudantes dos municípios mineiros e oferece oportunidades de se 
conhecer melhor os processos políticos e os instrumentos de 
participação no Poder Legislativo Municipal e Estadual. 
Os jovens integrantes são estimulados a serem protagonistas da vida 
social e política, fortalecendo a cidadania e a democracia na cidade, no 
estado e no país.
O projeto é desenvolvido desde 2004 pela Assembleia Legislativa de 
Minas Gerais, em parceria com a PUC Minas (Instituto de Ciências 
Sociais e a Pró-Reitoria de Extensão) e os municípios mineiros. Este ano 
é a primeira vez que o Parlamento Jovem é desenvolvido em Ubá por 
meio da Escola do Legislativo da CMU.



PRODUÇÃO LEGISLATIVA
AQUI VOCÊ ACOMPANHA AS PROPOSTAS DOS VEREADORES

VEREADOR CARLOS RUFATO

Indicação 107/16
Solicitação: ao Prefeito, que seja tampado um buraco 
localizado entre as esquinas das Ruas Ismael de 
Oliveira e Mauri Martins de Oliveira, próximo ao nº 
40, no Bairro Santa Bernadete, a pedido dos 
moradores.
Indicação 108/16
Solicitação: ao Prefeito, a instalação de um poste de 
iluminação pública com luminária no final da Rua 
Adelina dos Santos Ribeiro, após o Núcleo do 
Câncer, no Bairro Santa Bernadete, a pedido dos 
moradores.
Requerimento 061/16
Solicitação: ao Prefeito, informações sobre o motivo 
de um aparelho para tratamentos odontológicos estar 
paralisado na Escola Municipal Nossa Senhora 
Aparecida.
Requerimento 062/16
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. O 
presente pedido reitera a Indicação nº 206/15 de 
mesma autoria.
Requerimento 070/16
Solicitação: ao Prefeito, providências urgentes e 
estudos necessários para o fiel cumprimento do Art. 
252 da Lei Orgânica do Município de Ubá, quanto ao 
passe livre para pessoas portadoras de deficiência. 
Indicação 125/16
Solicitação: ao Prefeito, a limpeza geral e operação 
tapa-buracos em todas as ruas do Bairro Coparma, a 
pedido dos moradores.
Indicação 126/16
Solicitação: ao Prefeito, a limpeza geral e operação 
tapa-buracos na estrada de acesso à Comunidade da 
Ligação, a pedido dos moradores.
Requerimento 076/16
Solicitação: ao Prefeito, a limpeza geral e operação 
tapa-buracos nos Bairros Vila Casal e São José, a 
pedido dos moradores. O presente pedido reitera, 
parcialmente, a Indicação nº 071/16 de autoria do 
edil Rafael Faêda de Freitas.
Indicação 149/16
Solicitação: ao Prefeito, a instalação de rede de 
esgoto e de águas pluviais, calçamento com posterior 
asfaltamento e rede elétrica com postes de 
iluminação pública na nova extensão da Rua 
Cândido Martins de Oliveira, que liga à Rua 
Gualberto de Melo, a pedido dos moradores.
Representação 026/16
Solicitação: à Direção da COPASA Ubá, na pessoa 
do Sr. Leandro Borges, solicitando-lhe a instalação 
de rede de água na nova extensão da Rua Cândido 
Martins de Oliveira, que liga à Rua Gualberto de 
Melo, a pedido dos moradores.

VEREADOR CÉLIO BOTARO

Indicação 109/16
Solicitação: ao Prefeito, uma operação tapa buracos 
em toda extensão da Av. Edson Moraes Pacheco, 
acesso à Comunidade da Ligação, a pedido dos 
moradores.
Indicação 110/16
Solicitação: ao Prefeito, a capina geral nas margens 
do Anel Viário, entre o Bairro Palmeiras e a Rodovia 
Ubá-Rodeiro, a pedido dos moradores.
Indicação 111/16
Solicitação: ao Prefeito, a capina geral das margens 
da Av. Paulino Fernandes, no Bairro Paulino 
Fernandes, a pedido dos moradores.
Indicação 112/16
Solicitação: ao Prefeito, a construção de três bueiros 
na Rua Dezidério Zanelli, no Bairro Vale do Ipê, a 
pedido dos moradores.
Requerimento 053/16
Solicitação: ao Prefeito, a limpeza geral das margens 
da Rua Elias Antônio Laud, que liga os Bairros da luz 
ao Ponte Preta, a pedido dos moradores. O presente 
pedido reitera a Indicação nº 184/16 de mesma 
autoria.
Indicação 118/16
Solicitação: ao Prefeito, a instalação de dois postes 
de iluminação pública com luminárias no final da Av. 
Luciano Candian, no Bairro Aeroporto, visando a 
atender futuras instalações de uma indústria de 
móveis.
Indicação 119/16
Solicitação: ao Prefeito, a capina e limpeza geral das 
margens da Rua Jurandir Peron, iniciando no Bairro 
Agroceres até o Trevo da COPASA, a pedido dos 
moradores.
Representação 017/16
Solicitação: ao Coordenador do DER Regional Ubá, 
Sr. Célio Moreira da Silva, a possibilidade de realizar 
estudos que promovam a instalação de um redutor de 
velocidade em frente à Chácara Santana, na Rodovia 
Ubá-Guidoval, a pedido dos moradores.
Requerimento 082/16
Solicitação: ao Prefeito, o calçamento de todas as 
ruas da Vila Moreto, localizada na Rodovia Ubá-
Visconde do Rio Branco, a pedido de seus 
moradores. O presente pedido reitera a Indicação nº 
053/15 de mesma autoria.
Requerimento 083/16
Solicitação: ao Prefeito, o asfaltamento da Rua 

Tereza Casagrande, Bairro Concórdia, a pedido dos 
moradores .  O  presen te  ped ido  re i t e ra  o 
Requerimento nº 163/15 de mesma autoria.
Requerimento 092/16
Solicitação: ao Prefeito, estudos técnicos visando à 
elaboração de um projeto para abertura de uma 
avenida no bairro Ponte Preta, que inicie no lado 
esquerdo do rio, margeando-o até a ponte do Anel 
Viário da Comunidade dos Mendes. O presente 
pedido reitera o Requerimento nº 092/16 de mesma 
autoria.
Requerimento 093/16
Solicitação: ao Prefeito, estudos técnicos visando à 
elaboração de um projeto para abertura de uma 
avenida que inicie nas proximidades da Igreja do 
Divino Espírito Santo, seguindo pela linha férrea da 
Rua Major Tito César, Bairro Corte Grande, Volta da 
Ferradura, até a estação da Comunidade Peixoto 
Filho. O presente pedido reitera a Indicação nº 
079/16 de mesma autoria.

VEREADOR DR. VALADÃO

Indicação 104/16
Solicitação: ao Prefeito, versando sobre a proibição 
de estacionamento na Rua Duque de Caxias, a 
pedido dos comerciantes.
Indicação 105/16
Solicitação: ao Prefeito, a realização de Operação 
Tapa-Buracos nas Ruas Olímpio Ribeiro e Antonio 
Carlos Caiaffa, no Bairro Primavera.
Indicação 121/16
Solicitação: ao Prefeito, a realização de uma 
operação tapa-buracos na Av. A, no Bairro Santa 
Edwiges, a pedido dos moradores.
Indicação 122/16
Solicitação: ao Prefeito, a notificação do proprietário 
de um lote na Rua Anatalia Ângela Varela, no Bairro 
Santa Edwiges (Loteamento Louro Parma), em 
razão do excesso de matagal em sua propriedade, que 
está proporcionando o aparecimento de cobras, 
aranhas e escorpiões nas residências vizinhas, a 
pedido dos moradores.
Requerimento 071/16
Solicitação: ao Prefeito e à Gerência da Caixa 
Econômica Federal de Ubá, em virtude da 
divulgação de notícia do reinício das obras de casas 
do Programa Minha Casa, Minha Vida na localidade 
próxima ao Córrego dos Mendes, solicitando cópia 
do contrato com a nova empresa responsável pela 
construção, seu endereço, e o(s) nome(s), 
identidade(s) e endereço(s) do(s) proprietário(s) da 
referida empresa.
Representação 020/16
Solicitação: a Secretaria Municipal de Saúde de Ubá, 
Gerência Regional de Saúde de Ubá, Hospitais da 
cidade e Secretarias Municipais de Saúde da região, 
alertando para o surto de Gripe H1N1existente em 
São Paulo, que se iniciou no Noroeste daquele estado 
e chegou a Capital, já tendo ocorrido várias mortes 
em poucos dias. Medidas de higiene, vacinação e 
esclarecimento da população devem ser realizadas 
para auxiliar na prevenção da doença. O 
medicamento Oseltamivir (Tamiflu) deve estar à 
disposição na rede pública.
Indicação 132/16
Solicitação: ao Prefeito, o reparo da captação do 
esgoto na Rua Pio XII, no Bairro João Teixeira, no 
Tanquinho, que frequentemente fica obstruída e o 
esgoto corre a céu aberto. 
Requerimento 085/16
Solicitação: ao Prefeito, informações sobre o envio 
de recursos municipais aos Hospitais da cidade.
Requerimento 091/16
Solicitação: ao Prefeito, a pedido de moradores, 
informações sobre o uniforme escolar dos estudantes  
da rede municipal de ensino.

VEREADOR JORGE GERVÁSIO

Indicação 051/16
Solicitação: ao Prefeito, projeto de lei sobre a revisão 
geral anual dos servidores públicos de Ubá.
Requerimento 038/16
Solicitação: ao Secretário Municipal de Saúde, 
informações sobre repasses, valores, destino de 
verbas e trabalhos dos Agentes Comunitários. 
Requerimento 068/16
Solicitação: ao Secretário de Saúde, informações 
sobre andamento de concurso público para agentes 
de controle de endemias.
Requerimento 075/16
Solicitação: informações à Presidência da Câmara 
Municipal com relação ao direcionamento dos 
descontos sindicais realizados no pagamento dos 
funcionários públicos efetivos desta Casa 
Legislativa, considerando que os mesmos não são 
filiados a sindicatos classistas.
Requerimento 094/16
Solicitação: a Ilma Sra. Ana Paula Gomes de Aguiar 
Vargas, Presidente do Instituto de Previdência dos 
Servidores Públicos do Município de Ubá – 
UBAPREV, questionando se a Prefeitura de Ubá já 
regularizou o aumento do repasse ao instituto de 
16% para 37,92%.
Requerimento 095/16
Solicitação: a Presidência da Câmara Municipal para 
que baixe nova portaria, substituindo a de nº 053/16 
que regulamenta “o uso de veículo de transporte 
coletivo no âmbito da instituição”, impondo medidas 

que visem a dar finalidade originária, ou seja, 
destinar o veiculo tipo “van” para uso exclusivo do 
Poder Legislativo Ubaense.
Requerimento nº 100/16, requerendo à Mesa 
Diretora para que apresente com urgência Projeto de 
Lei que disponha sobre a Revisão Geral Anual dos 
Servidores da Câmara Municipal de Ubá e dá outras 
providências com índice de 10,67% (dez vírgula 
sessenta e sete por cento), recompondo as perdas 
salariais diante da omissão do Poder Executivo.

VEREADOR JOSÉ ALVES

Indicação 113/16
Solicitação: ao Prefeito, para que coloquem uma 
placa de proibido trafegar caminhões, carretas e 
ônibus na Rua Maria Coeli Miquelito, no Bairro 
Santana no sentido de subida.
Requerimento 059/16
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  presen te  ped ido  re i t e ra  o 
Requerimento nº 238/15 de mesma autoria.
Requerimento 060/16
Solicitação: ao Prefeito, a instalação de uma 
cobertura e bancos em frente à Capela do Velório 
Municipal (parte baixa), para proporcionar maior 
conforto aos usuários, principalmente em dias de 
chuva e calor fortes. O presente pedido reitera o 
Requerimento nº 071/15 de mesma autoria.
Indicação 124/16 
Solicitação: ao Prefeito, a capina, corte da grama e 
limpeza geral nos pavilhões do Hospital da 
FHEMIG, na Colônia Padre Damião, a pedido dos 
moradores, funcionários e pacientes.
Indicação nº 145/16, solicitando ao Sr. Prefeito 
urgentes providências visando à limpeza das 
margens do Córrego situado na Rua Nilton Chinelo, 
que liga os Bairros São Domingos e Eldorado.

VEREADOR OSWALDO PEIXOTO

Indicação 106/16
Solicitação: ao Prefeito, urgentes providências 
quanto ao afundamento de parte da Rua Adriano de 
Pádua Tossi, no Bairro Vale do Ipê, em frente ao nº 
96, a pedido dos moradores.
Moção de Congratulações e Aplausos 015/16
Endereçada: à Associação dos Viajantes e 
Representantes Comerciais do Brasil, pela posse de 
sua nova diretoria, ocorrida no último dia 19 p.p.
Moção de Congratulações e Aplausos 016/16
Endereçada: a Rádio Ubaense, na pessoa do Diretor 
César Sá, pelos relevantes serviços comunicativos 
prestados durante todos estes anos.
Moção de Pesar 017/16
Em razão: pelo falecimento do Sr. Edson Mazon, 
ocorrido recentemente.
Moção de Pesar 023/16
Em razão: do falecimento da Sra. Bergonsil Silveira 
Silva, ocorrido recentemente.
Indicação 150/16
Solicitação: ao Prefeito, interceder junto a 
ENERGISA, visando a tomar providências quanto a 
um poste de iluminação pública localizado na Av. 
Amadeu José Schiavon, em frente ao nº 64, Bairro 
Schiavon, que tem proporcionado constantes 
choques em transeuntes, além ainda de sua lâmpada 
estar oscilando.
Representação 024/16
Solicitação: à empresa VIVO, a possibilidade de 
instalar uma torre de telefonia móvel nas imediações 
do Bairro Antonina Coelho (COHAB).

VEREADOR PASTOR DARCI

Indicação 099/16
Solicitação: ao Prefeito, a construção de uma ponte 
na Travessa Miceno Caldeira, no Bairro São 
Sebastião, que teve sua estrutura comprometida após 
as recentes chuvas, a pedido dos moradores.
Requerimento 067/16
Solicitação: ao Prefeito, estudos necessários para 
remeter a esta Casa um Projeto de Lei, para devida 
tramitação e votação, que conceda isenção do 
pagamento de IPTU para portadores de câncer 
crônico em tratamento.
Indicação 131/16
Solicitação: ao Prefeito, a ampliação do diâmetro das 
manilhas de esgoto da Av. Juscelino Kubitschek, no 
Bairro Santana, a pedido dos moradores.
Indicação 134/16
Solicitação: ao Prefeito, estudos para que seja 
autorizado a disponibilização de maquetes bíblicas 
nos educandários municipais.
Requerimento 079/16
Solicitação: ao Prefeito, a reconstrução da cerca do 
Posto de Saúde do Bairro Pires da Luz, bem como a 
necessidade de vigilantes no mesmo, a pedido dos 
moradores. O presente pedido reitera, parcialmente, 
a Indicação nº 258/15 de autoria do edil Rafael Faêda 
de Freitas.
Moção de Congratulações e Aplausos 020/16
Endereçada: ao Sr. Pastor Antônio Gilberto, que será 
paraninfo dos formandos em Teologia de 2016 da 
cidade de Ubá e região. 
Moção de Congratulações e Aplausos 021/16
Endereçada: ao servidor Alexandre Augusto da 

Cunha Dini da Câmara Municipal de Ubá, sobre a 
palestra realizada no Plenário.
Moção de Congratulações e Aplausos 018/16
Endereçada: ao ilustre empresário Sr. Miguel 
Arcanjo de Paula Batista, por seus relevantes 
serviços prestados à comunidade ubaense.
Moção de Congratulações e Aplausos 022/16
Endereçada: à aluna Phaula Ferreira Navarro, 
vereadora mirim eleita na Escola Estadual Professor 
Lívio de Castro Carneiro.
Indicação 148/16
Solicitação: ao Prefeito, a instalação de placa 
indicativa que proíba o trânsito de caminhões na Rua 
Joaquim Boaventura da Silveira (Beco do Sapo), no 
Bairro Waldemar de Castro, a pedido dos moradores.

VEREADOR RAFAEL FAÊDA

Indicação 100/16
Solicitação: ao Prefeito, a poda de todas as árvores da 
Rua José da Costa Marques, no Bairro Ponte Preta, a 
pedido dos moradores.
Indicação 101/16
Solicitação: ao Prefeito, o asfaltamento da Rua 
Veneza, no Bairro Fazendinha, a pedido dos 
moradores.
Indicação 102/16
Solicitação: ao Prefeito, a substituição da lâmpada 
queimada do poste de iluminação pública localizado 
na esquina entre as Ruas Geraldo Gomes da Silva e 
Domitila Castanon, em frente ao nº 248, no Bairro 
Eldorado, a pedido dos moradores.
Indicação 103/16
Solicitação: ao Prefeito, uma operação tapa buracos 
em toda extensão da Rua Vicente Leite, no Bairro 
Eldorado, a pedido dos moradores.
Requerimento 052/16
Solicitação: ao Prefeito, informações sobre a 
empresa responsável pela construção, manutenção e 
se há algum tipo de garantia da calçada localizada na 
Av. Comendador Jacinto Soares de Sousa Lima, 
especificadamente no trecho em frente ao comércio 
Bahamas Mix.
Representação 011/16
Solicitação: ao Ministério Público da comarca de 
Ubá, na pessoa da Exma. Sra. Promotora de Justiça, 
Thaís Lamim Leal Thomaz, instaurar procedimento 
judicial cabível contra a Prefeitura Municipal de 
Ubá, em razão de autorizar a licença de um 
loteamento na Rua Dr. Domingos Peluso, próximo 
ao Mangueiras Country Club, em que ocorre o 
desrespeito da previsão legal de inclinação máxima 
de 30% do terreno e impactos ambientais. Solicita-
se, também, impedir as vendas de lotes, bem como 
quaisquer tipos de obra no local, salvo quando as 
irregularidades sejam sanadas.
Representação 012/16
Solicitação: ao Ministério Público da comarca de 
Ubá, na pessoa da Exma. Sra. Promotora de Justiça, 
Thaís Lamim Leal Thomaz, instaurar procedimento 
judicial cabível contra a Prefeitura Municipal, em 
razão de autorizar a licença do loteamento Santa 
Cecília, próximo ao Bairro Xangrilá. Solicita, 
também, o embargo do loteamento Santa Cecília, 
devido aos impactos ambientais provocados naquela 
região.
Indicação 114/16
Solicitação: ao Prefeito, a realização de uma 
operação tapa-buracos na Rua Dr. Luiz Carlos 
Rinco, no Bairro Santa Edwiges, a pedido dos 
moradores.
Indicação 115/16
Solicitação: ao Prefeito, a poda de uma árvore 
próxima ao nº 675 da Av. Juscelino Kubitschek, no 
Bairro Santana, a pedido dos moradores.
Requerimento 063/16
Solicitação: ao Prefeito, a recolocação das pedras 
sextavadas da Rua Antônio Xavier da Silva, no 
Bairro Santana, a pedido dos moradores. O presente 
pedido reitera a Indicação nº 006/2016, não atendida, 
de autoria do mesmo Edil.
Requerimento 064/16
Solicitação: ao Prefeito, a instalação de uma nova 
grade para o bueiro localizado na Rua Santa 
Anastácia (Rua 04), em frente ao nº 249, no Bairro 
São Domingos, a pedido dos moradores.  O presente 
pedido reitera a Indicação nº 008/2016, não atendida, 
de autoria do mesmo Edil.
Requerimento 065/16
Solicitação: ao Prefeito, para que seja tampado um 
buraco na Rua Ezequiel Moreira de Abreu, ao lado 
do nº 175, bem como a instalação de uma tampa no 
bueiro adjacente, no Bairro São Domingos, a pedido 
dos moradores. O presente pedido reitera a Indicação 
nº 007/2016, não atendida, de autoria do mesmo 
Edil.
Requerimento 066/16
Solicitação: ao Prefeito, a recolocação dos bloquetes 
e a restauração de parte da Rua José Osório Pereira, 
no Bairro Bom Pastor, a pedido dos moradores. O 
presente pedido reitera a Indicação nº 002/2016, não 
atendida, de autoria do mesmo Edil.
Requerimento 069/16
Solicitação: ao Prefeito, a reconstrução da estrutura 
da Travessa Miceno Caldeira, bem como o 
desentupimento da manilha e limpeza geral do 
córrego próximos à mesma, no Bairro São Sebastião, 
a pedido de seus moradores. O presente pedido 
reitera a Indicação nº 083/2016, não atendida, de 
autoria do mesmo Edil.

Representação 016/16  
Solicitação: ao Ministério Público da comarca de 
Ubá, na pessoa da Exma. Sra. Promotora de Justiça, 
Thaís Lamim Leal Thomaz, instaurar procedimento 
judicial cabível contra a Prefeitura Municipal, em 
razão de autorizar a licença do loteamento 
Miquelina, próximo ao Bairro Santa Bernadete. 
Solicita, também, o embargo do loteamento 
Miquelina, devido aos impactos ambientais 
provocados naquela região.
Requerimento 073/16
Solicitação: ao Prefeito, informações a respeito do 
Centro de Atenção Psicossocial – CAPS, 
especificamente sobre os itens que se seguem: - 
Cópia do edital, termos aditivos e o contrato do 
Pregão presencial que objetivava a contratação de 
empresa especializada para prestação de serviços de 
saúde no Centro de Atenção Psicossocial Álcool e 
Drogas, tipo III-CAPS AD III, de acordo com as 
n o r m a t i v a s  d o  M i n i s t é r i o  d a  S a ú d e ;  - 
Documentação do vencedor do Pregão presencial 
com comprovante de seu endereço físico e, ainda, do 
endereço da empresa; - Número dos lotes dos 
medicamentos adquiridos pelo Município dos 
últimos três anos para o atendimento na Policlínica 
Odontológica Municipal, bem como aqueles que 
estão vencidos e encaminhados à incineração. - 
Cópia do edital e do contrato de licitação que trata 
sobre a aquisição de ventiladores industriais, bem 
como para onde foram encaminhados dentro das 
Secretarias ou órgãos municipais;
Requerimento 074/16
Solicitação: ao Prefeito, informações sobre o 
motivo dos ares-condicionados adquiridos para o 
Posto de Saúde do Bairro Agroceres não estarem 
instalados.
Requerimento 078/16
Solicitação: de esclarecimentos formais sobre os 
motivos que referendaram a autorização para que 
três servidoras efetivas, desta Casa de Leis 
participem de curso oneroso sobre “condutas 
vedadas em ano eleitoral”, já que o tema do referido 
curso é visivelmente destoante das atribuições de 
seus respectivos cargos.
Indicação 128/16
Solicitação: ao Prefeito, a construção de dois 
redutores de velocidade na Rua Milton Basílio, no 
Bairro Bom Pastor, a pedido dos moradores.
Indicação 130/16
Solicitação: ao Prefeito, a construção de dois 
redutores de velocidade na Rua Lions, no Bairro 
Bom Pastor, a pedido dos moradores.
Requerimento 080/16
Solicitação: ao Prefeito, a limpeza geral da Rua João 
Perón, Bairro Agroceres, em toda sua extensão, 
inclusive na linha férrea, a pedido dos moradores. O 
presente pedido reitera a Indicação nº 255/15 de 
mesma autoria.
Requerimento 081/16
Solicitação: ao Prefeito, a instalação de luminárias 
na Rua Jesus Candian, Bairro Mangueira Rural, do 
seu início até a indústria de móveis Sallêto. O 
presente pedido reitera a Indicação nº 228/14 de 
mesma autoria.
Requerimento 084/16
Solicitação: ao Prefeito, a instalação de luminárias 
nos postes da Rua Jurandir Perón, em sua descida 
próxima ao trevo em direção à COPASA, a pedido 
dos moradores. O presente pedido reitera, 
parcialmente, a Indicação nº 319/13 de autoria do 
edil Célio Botaro.
Representação 023/16
Solicitação: à Direção da OI Telefonia MG, e ao 
Escritório OI em Ubá, solicitando-lhes estudos que 
possibilitem a ampliação do cabeamento para o 
acesso à internet na Av. Dr. Manoel Lourenço de 
Azevedo, Comunidade do Peixoto Filho, a pedido 
dos moradores.
Indicação 140/16
Solicitação: ao Prefeito, a reconstrução do muro de 
arrimo na Rua José da Costa Marques, no Bairro 
Ponte Preta, a pedido dos moradores.
Indicação 141/16
Solicitação: ao Prefeito, o nivelamento de um trecho 
da Rua Vicente Leite, em frente ao nº 14, a pedido 
dos moradores.
Indicação 146/16
Solicitação: ao Prefeito, a limpeza em toda extensão 
do córrego próximo à Rua Onofre Leite Alves, no 
Bairro Altair Rocha, a pedido dos moradores.
Indicação 147/16
Solicitação: ao Prefeito, a limpeza e capina do 
acesso à mina d'água em frente ao nº 16 da Rua José 
Campomizzi Filho, no Bairro Altair Rocha, a pedido 
dos moradores.
Indicação 152/16
Solicitação: ao Prefeito, a construção de um redutor 
de velocidade na Rua Cléber Lopes de Faria, em 
frente ao nº 39, no Bairro São João, a pedido dos 
moradores.
Indicação 153/16
Solicitação: ao Prefeito, a capina e limpeza geral em 
toda a extensão da Rua Major Tito Cesar, a pedido 
dos moradores.
Representação 025/16
Solicitação: ao Sr. Diretor da Concessionária Viação 
Ubá, Ricardo Torres Santana, solicitando-lhe que 
altere a rota de ônibus de saída do Bairro Eldorado, 
da Rua Dr. Fecas para a Av. Governador Bias Fortes, 

a pedido dos moradores.

VEREADORA ROSÂNGELA ALFENAS

Indicação nº 142/16, solicita ao Sr. Prefeito a 
realização de patrolamento e cascalhamento das 
E s t r a d a s  R u r a i s  d o  D i s t r i t o  d e  U b a r i , 
principalmente a de acesso à comunidade, a pedido 
dos moradores daquela região e adjacências.
Representação 028/16
Solicitação: ao Sr. Secretário de Estado de Saúde de 
MG, Fausto Pereira dos Santos, manifestando o 
apoio desta Casa ao manifesto em defesa dos 
hospitais filantrópicos de MG, elaborado pela 
Federação das Santas Casas, Hospitais e Entidades 
Filantrópicas de MG – FEDERASSANTAS, sobre a 
nova política hospitalar apresentada pela Secretaria 
de Estado em 17/02/2016.

VEREADOR SAMUEL GAZOLLA

Requerimento 055/16
Solicitação: ao Prefeito, para encaminhar à 
Secretaria Municipal de Educação, viabilizar a 
criação do “Centro de Referência do Professor” com 
a finalidade de atendimento, na prestação de 
serviços diversos, aos profissionais da educação da 
rede pública de ensino. O presente pedido reitera a 
Indicação nº 131/2014 de mesma autoria.
Requerimento 056/16
Solicitação: ao Prefeito, para analisar e encaminhar 
a esta casa de leis o Ante Projeto anexo, na forma de 
Projeto de Lei, para criar a POLÍTICA MUNICIPAL 
DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO 
SUSTENTÁVEL E AUTORIZA A CRIAÇÃO DO 
FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO À 
ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA, pois será um 
passo importante para garantir e fortalecer as 
Associações de Moradores e Associações 
Comunitárias, com uma maior integração e 
participação da sociedade na gestão das políticas 
públicas no município e a participação comunitária 
e popular. O presente pedido reitera a Indicação nº 
155/14 de mesma autoria.
Requerimento 057/16
Solicitação: ao Prefeito, para encaminhar à 
Secretaria Municipal do Ambiente e Mobilidade 
Urbana, a junção de esforços para criar um 
Programa Municipal de Corredores Ecológicos, 
com objetivo da melhoria da qualidade ambiental da 
cidade de Ubá, melhoria da quantidade e qualidade 
da água e da bacia hidrográfica como um todo. O 
Presente pedido reitera a Indicação nº 150/14 de 
mesma autoria.
Requerimento 058/16
Solicitação: ao Prefeito, para encaminhar às 
Secretarias Municipais de Educação, Cultura, 
Desenvolvimento Social, Saúde, Mobilidade 
Urbana, Finanças, Planejamento e de Governo, para 
promoverem a junção de esforços na criação do 
programa “Universidade Aberta da Terceira Idade”, 
com metodologia própria e assim possibilitar a esta 
faixa etária da população, atividades e ações 
diversas e específicas para este público alvo. O 
presente pedido reitera a Indicação nº 132/14 de 
mesma autoria.
Moção de Congratulações e Aplausos 014/16
Endereçada: ao atleta mesatenista Caio Provenzano 
Condé, pelos seus destaques no esporte.
Indicação 116/16
Solicitação: ao Prefeito, para encaminhar à 
Secretaria Municipal do Ambiente e Mobilidade 
Urbana, a junção de esforços, junto com o 
CODEMA e demais órgãos ambientais da cidade, 
para encaminhar à Câmara Municipal, projeto de 
Lei para criar um SMUC - Sistema Municipal de 
Unidades de Conservação, que busque proteger a 
fauna, a flora, a recuperação ambiental e a 
conservação e preservação de nossos recursos 
hídricos, principalmente os mananciais de 
abastecimento de água para a população da cidade.
Indicação 117/16
Solicitação: ao Prefeito, para encaminhar a esta casa 
de Leis, alteração no Estatuto dos Servidores 
Públicos, para alteração das modificações na 
concessão de licença paternidade para 20 dias, 
publicada no diário oficial da união em março, com 
as modificações da Lei nº 13.257.
Indicação 119/16
Solicitação: ao Prefeito, para elaboração e 
apresentação de projeto junto ao BNDES – Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, 
ao PMAT - Modernização da Administração 
Tributária e da Gestão dos Setores Sociais Básicos - 
BNDES PMAT, que possui objetivo de apoiar 
projetos de investimento da Administração Pública 
Mun ic ipa l  vo l t ados  à  mode rn i zação  da 
administração tributária e à melhoria da qualidade 
do gasto público, a fim de proporcionar aos 
municípios uma gestão eficiente, que gere aumento 
de receitas e/ou redução do custo unitário dos 
serviços prestados à coletividade.
Indicação 120/16
Solicitação: ao Prefeito, para elaborar um Plano 
Diretor de Iluminação - PDI, em função da 
necessidade de adequar o tema da iluminação 
urbana a outro patamar de qualidade, onde outras 
v a r i á v e i s  i m p l í c i t a s  a o  p r o c e s s o  d e 
desenvolvimento urbano sejam consideradas, como 

é o caso da aplicação de princípios que incorporem 
processos de sustentabilidade e eficiência 
energética.
Representação 019/16
Solicitação: ao SINDICATO DOS EMPREGADOS 
EM EMPRESAS DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO 
(PORTEIRO, VIGIA, FAXINEIRO) E LIMPEZA 
URBANA (GARI, VARREDOR) - SINTHAC, 
localizada na cidade de Cataguases/MG, para o 
apoio aos servidores terceirizados da Prefeitura 
Municipal de Ubá, que têm passado por situações 
difíceis e, portanto, solicita-se a cobrança junto à 
e m p r e s a  U T O P I A  C O N S U LT O R I A  E 
ASSESSORIA – EIRELI – EPP e a contratante 
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBÁ, o integral 
cumprimento da CCT estabelecida para o ano de 
2016.
Representação 021/16
Solicitação: à Secretaria de Estado de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e 
Companhia de Desenvolvimento Econômico de 
Minas Gerais – CODEMIG, solicitando para que a 
cidade de Ubá estabeleça, no território de 
desenvolvimento da Mata, como prioritária para 
implementar o Projeto “Plantando o Futuro”, que 
será realizada pelo Estado de Minas Gerais, pois a 
situação ambiental da cidade é crítica, com 
degradação ambiental de toda a bacia hidrográfica, 
evidenciada pelas graves crises hídricas que a 
cidade tem atravessado nos últimos anos, afetando, 
principalmente a população mais carente.
Indicação 133/16
Solicitação: ao Prefeito, para implementar um SIG – 
Sistema de Informações Geográfica, uso do 
Geoprocessamento, na Prefeitura Municipal de 
Ubá, interligando diversas secretarias, otimizando 
recursos, com maior rapidez nas respostas, melhor 
planejamento e execução dos recursos públicos, 
melhoria na gestão ambiental, resultando em uma 
cidade mais moderna e eficaz na prestação dos 
serviços públicos à população.
Requerimento 086/16
Solicitação: ao Prefeito, para encaminhar às 
secretarias do município, a divulgação e 
apresentação de propostas para atender a 
CHAMADA PÚBLICA Nº  02 /2016 ,  DO 
M I N I S T É R I O  D A S  M U L H E R E S ,  D A 
IGUALDADE RACIAL E DOS DIREITOS 
HUMANOS SECRETARIA ESPECIAL DE 
POLÍTICAS DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE 
RACIAL PARA IMPLEMENTAÇÃO DO 
SISTEMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DA 
IGUALDADE RACIAL. O presente pedido reitera 
a Indicação nº 062/15 de mesma autoria.
Requerimento 090/16
Solicitação: à Mesa Diretora desta Casa, em 
conformidade com a Resolução n°01/2009, o apoio 
institucional da Câmara Municipal de Ubá para o 
evento da Associação Cultural de Combate à 
Discriminação Racial Solano Trindade – AST.
Moção de Aplausos e Congratulações 019/16
Endereçada: ao Jornal Gazeta Regjornal, na pessoa 
de seu fundador, Dr. Miguel Poggiali Gasparoni, por 
seus 19 anos.
Indicação nº 143/16, solicitando ao Prefeito de Ubá 
para encaminhar à Secretaria Municipal do 
Ambiente e Mobilidade Urbana, a junção de 
esforços junto ao CODEMA e demais órgãos 
ambientais da cidade, para apresentar propostas de 
recuperação de áreas degradadas junto ao projeto 
apresentado pelo governo de Minas Gerais 
“Programa Plantando o Futuro”, para recuperação 
ambiental da bacia hidrográfica do Rio Ubá como 
forma de melhorar a qualidade ambiental dos 
recursos hídricos e de unidades de conservação no 
município de Ubá, que carece de projetos 
ambientais.
Indicação nº 144/16, solicitando ao Prefeito de Ubá 
para encaminhar às Secretarias do Município, para a 
devida divulgação e apoio às entidades em atender 
ao edital de CHAMADA PÚBLICA nº 01/2016, 
PARA SELEÇÃO DE PROJETOS PARA 
PATROCÍNIO A EVENTOS, PELO ESTADO DE 
MINAS GERAIS, POR INTERMÉDIO DA 
SCRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO – 
SEGOV, A CODEMIG, A COPASA E A GASMIG.
Requerimento nº 096/16, solicitando ao Prefeito 
informações a respeito da falta de repasse da 
alíquota de 37,92% à UBAPREV, decorrente da 
amortização do déficit do fundo previdenciário.
Requerimento nº 097/16 requer à Mesa Diretora, em 
conformidade com a Resolução nº 01/2009, o apoio 
institucional da Câmara Municipal de Ubá para o 
evento “Debates sobre o Estado Democrático de 
Direito”, promovido pela UEMG – Universidade do 
Estado de Minas Gerais, a ocorrer no próximo dia 12 
de abril.
Requerimento nº 098/16, requer à Mesa Diretora, 
em conformidade com a Resolução nº 01/2009, o 
apoio institucional da Câmara Municipal de Ubá 
para o evento que homenageará os cidadãos que 
prestam relevantes serviços à comunidade, além da 
abertura de exposição patchwork do atelier "Patrícia 
Magalhães e Arte em Patchowork", a ocorrer no dia 
29 de abril.
Requerimento nº 099/16, solicitando à Mesa 
Diretora autorização para a realização do Seminário 
“Lixo e Cidadania”.
Indicação 151/16

Solicitação: ao Prefeito, para fomentar e criar uma 
FEIRA DE ECONOMIA POPULAR SOLIDÁRIA, 
com o apoio da Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento Social (SEDESE), por meio da 
Subsecretaria de Trabalho, Emprego e Renda 
(Subter), com shows, atividades culturais, praça de 
alimentação e empreendimentos de economia 
popular solidária reunidos, ligados à culinária, 
artesanato, etc.
Requerimento 102/16
Solicitação: ao Prefeito, a nomeação do candidato 
Alexsandro de Souza, aprovado em concurso 
público para o cargo de Fiscal de Obras e Posturas I, 
que está dentro do número de vagas previstas.

VEREADOR VINICIUS SAMÔR

Requerimento 054/16
Solicitação: ao Prefeito, bem como ao Exmo Sr. 
Secretário de Obras, Sebastião Viana, solicitando-
lhes, com urgência, melhorias para o Bairro São 
Mateus, a pedido dos moradores. O presente pedido 
reitera, parcialmente, o Requerimento nº 144/13 e a 
Indicação nº 278/13 de autoria dos Vereadores José 
Alves Germano e Carlos da Silva Rufato, 
respectivamente.
Representação 013/16
Solicitação: às Bandas de Músicas e Músicos 
informando a abertura do Edital para o Programa 
Música Minas.
Representação 014/16
Solicitação: ao Ministério da Cultura e para a 
Secretaria Municipal de Cultura, solicitando a 
adesão do município de Ubá no Pronatec Cultura.
Representação 015/16
Solicitação: às Igrejas, Escolas e Entidades Sociais 
da cidade de Ubá, informando o período de inscrição 
para a 9ª edição do Curso SUPERA - "Sistema para 
Detecção do Uso Abusivo e Dependência de 
Substâncias Psicoativas:  Encaminhamento, 
In tervenção Breve ,  Reinserção  Socia l  e 
Acompanhamento".
Projeto de Lei 015/16
Autoriza a instituir a aula de Empreendedorismo no 
Conteúdo curricular das disciplinas de ciências 
humanas das escolas da rede municipal de ensino e 
dá outras providências.
Requerimento 077/16
Solicitação: ao Exmo. Sr. Secretário de Cultura, 
Paulo Lanna, bem como à Exmo. Sr. Secretário de 
Educação, José Geraldo, solicitando-lhes estudos 
necessários que promovam a adaptação da 
Biblioteca Municipal para maior acessibilidade.
Requerimento 087/16
Solicitação: ao Prefeito, a realização da 3ª Semana 
Municipal da Juventude, em conformidade à Lei 
Municipal nº 3.804, de 17 de dezembro de 2009. O 
Presente pedido reitera o Requerimento nº 056/13 
de mesma autoria.
Requerimento 088/16
Solicitação: à Mesa Diretora desta Casa, o 
agendamento e realização de uma Audiência 
Pública para debater o tema da Campanha da 
Fraternidade 2016.
Requerimento 089/16
Solicitação: à Mesa Diretora desta Casa, o 
agendamento e realização de uma Sessão Solene em 
homenagem aos 50 anos da Sociedade Ubaense de 
Artes e Ofícios – Patronato São José.
Requerimento 103/16
Solicitação: ao Prefeito, bem como ao Exmo. Sr. 
Secretario de Saúde, Cláudio Ponciano, solicitando-
lhes informações a respeito do carro fumacê da 
cidade de Ubá.
Requerimento 104/16
Solicitação: à Mesa Diretora, em conformidade com 
a Resolução n°01/2009; o apoio institucional e a 
participação da Câmara Municipal de Ubá na Feira 
Regional da Economia Popular Solidária (EPS). 
Representação 027/16
Solicitação: o envio de correspondência às Escolas 
Públicas de Ubá, incentivando a realização do curso 
de prevenção do uso de drogas para educadores da 
Senad (Secretaria Nacional de Políticas Sobre 
Drogas).

VEREADORES CÉLIO BOTARO 
E JOSÉ ALVES

Representação 018/16
Solicitação: ao Coordenador do DER Regional Ubá, 
Sr. Célio Moreira da Silva, a possibilidade de realizar 
estudos que promovam a instalação de dois redutores 
de velocidade na Rodovia Ubá-Guidoval, sendo um 
nas proximidades do trevo de acesso ao Aeroporto e 
outro ao Campo do Santo Antônio, a pedido dos 
moradores.

VEREADORES PASTOR DARCI 
E CARLOS RUFATO

Indicação 127/16
Solicitação: ao Prefeito, a reforma da rede de esgoto na 
Rua Mauri Martins de Oliveira, especificamente em 
frente à residência do radialista Sr. Claudionor 
Candido de Sá, no Bairro Santa Bernadete.

TODOS OS VEREADORES

Proposições relativas à Câmara nas Comunidades, 
realizado no Curumim II, em 2 de abril de 2016. 


