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 Escola do Legislativo realiza entrega de certificados no encerramento dos projetos do ano de 2016 ---------------

Liga Operária Beneficente de Ubá realiza solenidade em comemoração aos 100 anos de sua fundação ----------

Justiça Eleitoral diploma Prefeito, vice-prefeito, vereadores e suplentes de Ubá e região -------------------

JANEIRO de 2017

VEREADORES, PREFEITO E VICE-PREFEITO 
TOMAM POSSE E ELEGEM MESA 

DIRETORA DA CÂMARA

Págs 04 e 05

VEREADORES CARLOS DA SILVA 
RUFATO E RAFAEL FAEDA DE 

FREITAS

Moção de Congratulações e Aplausos 
099/16

à Associação de Combate à Discrimina-
ção Racial Solano Trindade (ASL) pela 
celebração do Dia Municipal da Cons-
ciência Racial, realizado na Câmara Muni-
cipal de Ubá no último dia 18 do mês de 
novembro.

VEREADOR CARLOS DA SILVA 
RUFATO 

Indicação 320/16

Solicitação: a Secretaria de Obras de Ubá 
para que seja inserida na programação de 
obras do ano de 2017, para que seja reali-
zada a abertura de uma nova via entre a 
Rua Santa Paula até o novo loteamento 
Miquelina, com o intuito de evitar que se 
iniciem construções próximas ao córre-
go, como frequentemente tem ocorrido 
em outros trechos do mesmo.

Requerimento 235/16

Solicitação: a Secretaria de Obras de Ubá 
para que seja inserida na programação de 
obras do ano de 2017, para que realize a 
substituição das manilhas, as quais se 
encontram todas quebradas, do córrego 
até “Tubulão”, na Rua José Teixeira de 
Abreu, em um trecho de aproximadamen-
te 80 metros, devido aos inúmeros trans-
tornos causados aos moradores com rela-
ção ao retorno das águas da rede de capta-
ção pluvial em suas residências. O pre-
sente pedido reitera a Indicação nº 296/16 
de mesma autoria.

Requerimento 236/16

Solicitação: a Secretaria de Obras de Ubá 
para que seja inserida na programação de 
obras do ano de 2017, a continuidade das 

obras de manilhamento do Córrego do 
Bairro Santa Bernadete até o Loteamento 
Miquelina, com o objetivo aprimorar o 
escoamento das águas pluviais daquela 
localidade, a pedido dos moradores. O 
presente pedido reitera o Requerimento 
nº 170/2016 de mesma autoria.

VEREADOR DARCI PIRES DA 
SILVA (PASTOR DARCI) 

Moção de Congratulações e Aplausos 
097/16

à Marcela Vieira de Mello, pelos destacá-
veis serviços prestados à frente da Escola 
do Legislativo da Câmara Municipal de 
Ubá.

Moção de Congratulações e Aplausos 
098/16

ao Sr. Luís Carlos Ferreira, carinhosa-
mente conhecido pela alcunha de “Luís da 
Bateria”.

Indicação 321/16

Solicitação: ao prefeito para que realize a 
instalação de uma luminária no poste loca-
lizado em frente ao nº 522 da Rua Luciano 
Candian, no Bairro Ponte Preta, a pedido 
dos moradores.

Moção de Pesar 101/16

Pelo falecimento do Pastor Wagner Luiz 
Domiciano, ocorrido recentemente.

VEREADOR JORGE CUSTODIO 
GERVASIO  (JORGE DA KOMBI)

Representação 087/16

Solicitação: à Sra. Valéria Monteiro Oli-
veira Rodrigues, Diretora do Centro Edu-
cacional de Atendimento Especializado 
(CAEE), e aos demais membros, Sra. 
Joyce Talmas de Paula e Sr. Guilherme 
Mantovani Montezze, convidando-lhes 

para comparecer a uma reunião ordinária, 
previamente agendada junto à Diretoria 
desta Casa de Leis, para discorrer sobre a 
importância desta entidade na cidade de 
Ubá e dentre outros assuntos.

Requerimento 237/16

Solicitação: ao prefeito para determinar 
ao setor competente que promova a colo-
cação de 2 (dois) containers de lixo nas 
remediações do cruzamento entre as ruas 
Rua Olímpia Ribeiro, e Reginaldo 
Machuco, ambas do bairro Jardim Prima-
vera desta cidade.

VEREADOR RAFAEL FAEDA DE 
FREITAS

Requerimento 234/16

Solicitação: sugerir o nome “Irmã Wanda 
Smatavicius da Silva” para a Sala de 
Inclusão Digital da Câmara Municipal de 
Ubá, devido a suas importantes contribui-
ções sociais na cidade de Ubá.

VEREADOR SAMUEL GAZOLLA 
LIMA  (VEREADOR PROFESSOR 

SAMUEL)

Indicação 319/16

Solicitação: ao prefeito para que seja fir-
mada uma parceria entre a Prefeitura, a 
Câmara Municipal, AULE – Academia 
Ubaense de Letras e a OAB Seção de Ubá, 
a fim de realizar eventos para comemorar 
os 100 anos do prof. Washington Peluso 
Albino de Souza, nascido em Ubá e com 
biografia de renome mundial.

Moção de Congratulações e Aplausos 
100/16

Aos mesatenistas que representaram a 
cidade de Ubá no 2º Torneio Aberto de 
Tênis de Mesa de 2016, realizado na cida-
de de Juiz de Fora/MG.

PRODUÇÃO LEGISLATIVA
AQUI VOCÊ ACOMPANHA AS PROPOSTAS DOS VEREADORES

Atenção! O endereço do site da Câmara Municipal de Ubá 

mudou. Para acessar, clique em:

www.uba.mg.leg.br
Visite nossa nova página!

Transparência e informação, a serviço da população.
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REALIZADA A CERIMÔNIA 

DE ENCERRAMENTO DO ANO 

DOS PROJETOS DA ESCOLA DO LEGISLATIVO

A ESCOLA DO LEGISLATIVO

Promover a interação entre a 
Câmara Municipal de Ubá e a 
sociedade e contribuir para a 
formação política, social, econômica 
e cultural da população são os 
principais objetivos destes projetos 
desenvolvidos pela Escola do 
Legislativo (EL) da Câmara 
Municipal de Ubá (CMU).

A EL foi criada por meio da 
Resolução nº 01/15, publicada dia 

23/02/2015, por iniciativa do 
Vereador Vinícius Samôr de 
Lacerda, com o apoio dos demais 
vereadores à época. À Escola 
compete planejar, dirigir, controlar, 
coordenar, orientar e executar 
ações educacionais, desenvolven-
do atividades pedagógicas voltadas 
ao desenvolvimento cultural e 
profissional dos vereadores, 
servidores públicos e da popula-
ção, além de programas de forma-

ção, aperfeiçoamento e especiali-
zação técnica de pessoal, entre 
outras competências. São desen-
volvidos cursos, palestras, debates 
e seminários, em parceria com 
instituições científicas e educacio-
nais. A iniciativa visa estimular e 
dar suporte ao desenvolvimento de 
projetos, estudos, debates e outras 
atividades de relevância acerca da 
Câmara Municipal, participação 
popular, política e cidadania.

INCLUSÃO DIGITAL

O principal objetivo do curso de Inclusão 
Digital, desenvolvido pela CMU desde 2015, é 
promover a inclusão social de populações 
excluídas digitalmente, utilizando tecnologias.

Dezenas de convidados marcaram 
presença na cerimônia de encerra-
mento do ano dos projetos: 
Câmara da Melhor Idade, Câmara 
Mirim, Parlamento Jovem e do 
Curso de Inclusão Digital. A 
entrega de certificados ocorreu em 
21 de dezembro, no plenário da 
Câmara Municipal de Ubá, pela 
Escola do Legislativo.

Os servidores Norma Nascimento 
(Assistente Legislativo), Marcela 

Vieira de Mello (a chefe da Escola 
do Legislativo, Jardel Peron 
Waquim (assessor da Escola do 
Legislativo) e o monitor voluntá-
rio, Aurélio Pimenta, entregaram 
os certificados, aos participantes 
dos projetos.

Sentaram-se à mesa de honra 
do evento, o vereador Darci 
Pires da Silva, a presidente do 
p r o j e t o  C â m a r a  M i r i m , 
Phaula Ferre i ra Navarro , o 

v e r e a d o r  M i r i m  I s m a e l 
Almeida Andrade de Melo, os 
i n t eg ran te s do Pa r l amen to 
Jovem, Jaderson dos Santos e 
Vitória Carolina de Oliveira 
N e t o ;  o s  v e r e a d o r e s  d a 
C â m a r a d a M e l h o r I d a d e 
Roberto Garcia e João Batista 
A l b i n o d e O l i v e i r a ; e d o 
projeto de inclusão Digi ta l 
Vilma Santos Albuquerque e 
N e u z a  d o  N a s c i m e n t o 
Romagnoli.

A Liga Operária Beneficente de 
Ubá (LOBU) em parceria com a 
Câmara Municipal de Ubá reali-
zou, na noite de 9 de dezembro, no 
plenário do Legislativo, a soleni-
dade em comemoração aos 100 
anos de sua fundação.

Na oportunidade, quinze pessoas 
foram homenageadas entre ex-
dirigentes e associados: José 
Gregório; Manoel Maurício Neto; 
José Flávio Neves; Juarez Carlos 
Costa; Carlos Roberto Sodré; 
E d u a r d o  A l b e r t o  V i e i r a 
Gonçalves; Maria de Lourdes 
Martins da Silva; Izabel Cristina 
Vieira Guimarães; José Teixeira 
Pires; Fernando Afonso Peixoto 
de Melo; Jesus Arthur; Sebastião 
Valoz David; José Eduardo 
Cardoso; Hilário Celestino Noé; e 
José Lino Corrêa.

A cerimônia foi conduzida pelo 
atual presidente da LOBU, José 
Cardoso Neto, e apresentada pelo 
associado e presidente do Rotary 
Club Ubá Ary Barroso, Wesley 
Gonzaga Olímpio. O vereador 
Vinícius Samôr de Lacerda, autor 
do requerimento que recomendou 
a realização da solenidade, 
prestigiou a celebração.

Durante a sessão, o público fez um 
minuto de silêncio em homenagem 
aos ex-dirigentes e aos pioneiros já 

falecidos e que ajudaram a edificar 
a Liga, “uma das mais tradicionais 
entidades Sociais, Esportivas e 
Culturais da Cidade e que há um 
século atua na defesa dos interes-
ses dos operários e pela integração 
dos mesmos”, destacou Dr. Miguel 
Poggiali Gasparoni, presidente da 
3 0 ª  S u b s e ç ã o  d e  U b á  d a 
OAB/MG, que fez um resgate 
histórico sobre a Liga.

Gasparoni lembrou de cada um 
dos ex-diretores e citou momentos 
importantes e pitorescos da 
história da associação. “Me 
contou este grande líder, para mim 
o maior patrimônio cultural e 

social vivo de Ubá, Sr. Sebastião 
Valoz David, que antes dele 
assumir a direção da Liga, a ideia 
era vender o imóvel na Rua 22 de 
Maio e comprar no Peluso. Mas, 
segundo Sr. Valoz, graças a Deus 
não foi preciso. Pois com a ajuda 
de todos, fé em Deus e em Nossa 
Senhora do Rosário, o grupo 
construiu uma quadra coberta, 
piscina, campo de futebol society, 
academia de ginástica, e tudo mais 
que precisavam.''

Sr. Valoz David, aos 84 anos, um 
dos homenageados da noite, foi 
quem falou em nome dos demais 
representantes da liga: “É uma 

noite de muita emoção e alegria 
para cada um de nós aqui presen-
tes. Vivemos momentos ines-
quecíveis na nossa Liga e agra-
deço à atual diretoria por ter se 
lembrado de mim.”      

Fernando Afonso Peixoto de 
Mello, que recebeu a homenagem 
em nome de seu pai, Dr. Floriano 
Peixoto Guimarães, já falecido, 
falou sobre a emoção de estar ali: 
“Estou extremamente comovido 
pois sei como meu pai amava a 
Liga e se dedicou à entidade. É 
para mim uma grande honra estar 
aqui hoje entre vocês participando 
desta festa.”

SOLENIDADE MARCA CENTENÁRIO 
DE FUNDAÇÃO DA LIGA OPERÁRIA
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Os suplentes de vereadores 
também foram diplomados e são 
e l e s :  A d e m i r  d a  F o n s e c a 
Firmiano; Aparecida Sônia 
Ferreira Vidal; Carlos Alberto de 
Souza; Carlos da Silva Rufato; 
Cláudio César Alves; Cleusa 
M a r i a  d a  C o s t a ;  E d v a r 
Miquelito; Evaldo de Paula dos 
Santos; Flávio Ribeiro; Hygor 
José Feital Burato; José Alves 
Germano; José Carlos Reis 
Pereira; José Maria Fernandes; 
Maria  Auxi l iadora  Duar te 
Montezano; Paulo Alberto de 
Souza; Rafael Faêda de Freitas; 
Roldão Rosa Soares e Sebastião 
Ferreira Estevão.

Centenas de convidados prestigi-
aram a solenidade. Presentes à 
mesa, além do juiz Eleitoral, Nilo 
Marques, o vereador Samuel 
Gazolla Lima, presidente da 
CMU; o  prefe i to  de  Ubá, 
Edvaldo Baião Albino; o deputa-

do Estadual Dirceu dos Santos 
Ribeiro; o promotor Eleitoral de 
U b á ,  G l a y s o n  P e r e i r a  d a 
Fonseca; o tenente-coronel PM 
Lúcio Mauro Campos Silva, 
comandante do 21º Batalhão de 
Polícia Militar.

Segundo o juiz Eleitoral, Nilo 
Marques, o período eleitoral 
ocorreu de forma transparente e 
tranquila. “Quero agradecer aos 
servidores da Justiça Eleitoral e 
do Tribunal de Justiça, a Polícia 
Militar, aos voluntários e estagiá-
rios pelo trabalho realizado no 
período eleitoral e por fim, a 
comunidade, que no dia da 
eleição demonstrou uma civili-
dade que nunca se viu antes, não 
houve nenhuma derrama de 
santinhos nas ruas, mantendo a 
cidade limpa e ordeira. Eu nunca 
vi uma eleição tão tranquila, tão 
transparente, tão coordenada e 
ordenada como vimos este ano”, 

ressaltou em seu discurso.

Por Ubá ser a sede da Comarca, 
o prefeito eleito, Edson Teixeira 
Filho, conhecido como Edson 
Chartuni, do Partido PHS, fez 
um pronunciamento em nome 
dos demais eleitos destacando 
sua intenção de trabalhar pelo 
desenvolvimento da cidade: “A 
diplomação é o coroamento da 
nossa campanha. Esperamos 
que a partir de agora nós tenha-
mos realmente a condição de 
terminar o nosso processo de 
transição e dia 2 de janeiro de 
2017, iniciemos firmes em prol 
do desenvolvimento de Ubá”, 
declarou Edson.

“Que nosso trabalho engrandeça 
a nossa biografia e que seja 
sempre direcionado para a busca 
de benefícios de uma maior 
número possível de pessoas, 
principalmente as menos favore-

cidas” - Vereadora Rosângela 
Alfenas

A vereadora reeleita para a 
l e g i s l a t u r a  2 0 1 7 / 2 0 2 0 , 
Rosângela Maria Alfenas de 
Andrade, por ter sido a vereadora 
mais votada no município, 
também falou em nome dos 
vereadores eleitos: “Fomos 
escolhidos por nossas ideias, por 
nossas propostas e por nossa 
história. Que nossas ideias e 
nossas propostas permaneçam e 
que nosso trabalho engrandeça a 
nossa biografia e que seja sempre 
direcionado para a busca de 
benefícios de uma maior número 
possível de pessoas, principal-
mente as menos favorecidas. 
Que o trabalho independente e 
harmônico entre o Legislativo e 
Executivo produza progresso e 
bem-estar, jamais discórdia no 
coração das pessoas”, enfatizou 
Rosângela. 

SUPLENTES SÃO DIPLOMADOS 

ESCALA DE PLANTÃO
DROGARIAS E FARMÁCIAS DE UBÁ - M.G.

14/04/17 (Sexta-feira Santa)

Pça da Independência, 474. Tel.:3532 9474.

FARMANOSSA Av.Padre Arnaldo Jansen, 626. Tel.:3531 5756.

AMERICANA

Rua São José, 91 ª Tel.: 3532 3526.SILVEIRA 

21/04/17 ( TIRADENTES)

Av.Cristiano Roças, 204. Tel.:3532 2633.

SÃO SEBASTIÃO Av.Franciscanos, 451. Tel.:3541 3188

DESCONTÃO

R.José Augusto Marcos,648.P.Preta.Tel:3531 4077FARMAVIDA II

01/05/17 (DIA DO TRABALHO)

Praça da Independência,525. Tel.: 3532 6725.

D´OSMAR R.Ver.Benedito Augusto Vieira, 455.Vila Casal Tel:3531 5579

DROGASIL

Av Beira Rio, 600 B.Tel.: 3532 1737.FARMANIA

15/06/17 (CORPUS CHRISTI)

Rua São José, 217. Tel.: 3532 2247.

BEM ESTAR Av.Sen.Levindo Coelho,1356. COHAB. Tel.: 3531 4760.

SÃO GERALDO

Av. Olegário Maciel,  936. Tel.: 3531 6765.SANTA BERNADETE

03/07/17 (EMANCIPAÇÃO)

Rua São José, 04. Tel.: 3532 1201.

FARMABELLA Av.Padre Arnaldo Jansen, 444 A. Tel.: 3021 4647

N.S.APARECIDA

Pça Independência, 489. Loja 02.SILVEIRA II

07/09/17 (INDEPENDENCIA)

Rua São José, 417. Tel.: 3531 4044.

FARMAVIDA Av.Olegário Maciel, 622. Lj B. Tel:3532 7433.

PACHECO

R. Luiz Bigonha, 69. Louriçal. Tel:3532 7621.DROGAMINAS II

19/09/17 (SÃO JANUÁRIO)

Av.Cristiano Roças, 34. Tel.: 3532 2444.

ITATIAIA Av.Pe Arnaldo Jansen, 1135.Tel.: 3531 2637

DROGA VITA

Rua Peixoto Filho, 175 A. Tel.:3532 1066.FARMACRUZ

12/10/2017 (N.S.APARECIDA)

Rua São José, 428. Tel.: 3532 2424.

SANTA EDWIGES Av.Elpidia da Silva Fagundes,270. Sta Edwiges.Tel.: 3021 3347

MUNIQUE 24Hs

Rua João Groppo, 438 A. Tel.: 3532 7883SANTA TEREZINHA

02/11/2017 (FINADOS)

Rua 7 setembro, 45. Tel.: 3531 0800.

JANSEN Av.Padre Arnaldo Jansen, 473. Tel.: 3531 4667.

FAMÍLIA

Rua Cel.Júlio Soares,481. Tel.:3532 3095.CAXANGÁ

15/11/2017 (P.REPÚBLICA)

Pça da Independência,452. Tel.: 3541 3500.

TRIÂNGULO Av.Olegário Maciel, 242. Tel.: 3532 2733.

AMÉRICA

R.Cônego Vidal,91.B. São Sebastião.Tel:3531 4431CENTRAL

25/12/2017 (NATAL)

Pça da Independência, 467. Tel.:3531 5755.

MINEIRA Av. Senador Levindo Coelho,450.Santa Alice. Tel.:35312602.

AMERICANA III

Rua Duque de Caxias, 76. Tel.: 3532 2047.GLOBO

01/01/2018 (ANO NOVO)

Pça Independência, 430. Tel.: 3532 1880.

POLO Rua Francisco Teixeira de Abreu, 120. Tel.: 3531 8095

MONTREAL

R.Cel.Otaviano da Rocha, 638. Tel:3531 7967VIDA BOA

ESCOLA DO LEGISLATIVO DA CMU ENTREGA CERTIFICADOS 
DO CURSO DE INCLUSÃO DIGITAL NA SEDE DA AMAR

Cerca de vinte alunos do projeto de ressocialização dos 
detentos do presídio de Ubá, da Associação Municipal de 
Amparo aos Recuperandos (AMAR), receberam, em 16 
de dezembro, o certificado de conclusão do curso de 
Inclusão Digital, promovido pela Escola do Legislativo da 
Câmara Municipal de Ubá (CMU). A cerimônia foi 
realizada na sede da AMAR, no Horto Florestal. As aulas 
tiveram início em 8 de novembro.

O projeto é realizado em parceria com o GRAPAC (Grupo 
de Apoio aos Pacientes de Câncer de Ubá e Região).

MINISTÉRIO PÚBLICO OUVE DEMANDAS DOS MORADORES 
DO RESIDENCIAL CIDADE CARINHO

Moradores do Residencial Cidade Carinho e o verea-
dor Jorge Custódio Gervásio reuniram-se com a 
promotora de Justiça Thereza Rachel Dávila Riani 
Lana, em 29 de novembro, no Fórum Desembargador 
Câncio Prazeres. Em pauta, o abastecimento e as 
contas de água do condomínio.

De acordo com o vereador, os moradores solicitam que 
cada apartamento tenha seu próprio hidrômetro para 
fins de cobrança: “Hoje a conta é unificada, o que causa 
transtornos já que alguns moradores pagam as contas 
em dia e outros estariam inadimplentes, o que leva a 
Copasa a cortar o abastecimento de todos. Após nossa 
conversa, a promotora se propôs a notificar a 
Companhia para comparecer ao Ministério Público e 
ouvir as alegações sobre o assunto e, caso seja necessá-
rio, vai tomar as medidas cabíveis”, concluiu Jorge.

CINE CÂMARA EXIBE “O SENTIDO DA VIDA”
O plenário da Câmara Municipal de Ubá mais uma vez 
ficou repleto de crianças desta vez para a exibição do 
filme “O sentido da vida”, de Miguel Gonçalves 
Mendes. Cerca de 200 alunos da Escola Estadual 
Coronel Camilo Soares participaram do Projeto Cine 
Câmara, em 25 de novembro.

O FILME

O Sentido da Vida, de Miguel Gonçalves Mendes, tem 
como protagonista Giovane Brisotto, um jovem brasile-
iro portador da paramiloidose familiar, doença rara e 
incurável de origem portuguesa, espalhada pelo mundo 
durante a época dos Descobrimentos.

Na iminência de um transplante, Giovane decide 
embarcar numa viagem à volta do mundo, traçando a 
mesma rota daquela que se supõe ter sido a primeira 
viagem a disseminar a doença há 500 anos. Na procura 
de respostas para as suas questões existenciais, Giovane 
revisita a história da humanidade, traçando novas 
perspectivas e relacionando fenômenos.

Paralelamente ao curso da viagem, o espectador é con-
frontado com o cotidiano de 7 figuras públicas: persona-
gens emblemáticas da contemporaneidade. Um juiz 
controverso, um líder religioso, um político ambientalis-
ta com uma história de vida única e singular, um músico 
respeitado, um ator influente, um escritor premiado. 
Pessoas comuns transformadas em ícones e persona-
gens/estrelas que influenciam a vida de multidões.

CINE CÂMARA

O Cine Câmara tem o objetivo de oferecer um espaço gratuito e público para a 
exibição de filmes de curta e longa duração, bem como apresentação de documen-
tários. É voltado para as instituições públicas e particulares de ensino de Ubá.
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Centenas de convidados partici-
param da solenidade de posse dos 
eleitos para a gestão 2017/2020, 
para os cargos de prefeito, vice-
prefeito, vereadores, realizada na 
noite de domingo (01/01), no 
Horto Florestal, A cerimônia foi 
presidida pelo vereador Darci 
Pires da Silva (PSDC), por ser o 
mais idoso entre os eleitos. 
Também nesse evento, ocorreu a 
eleição da Mesa Diretora da 
Câmara Municipal de Ubá, para o 
biênio 2017-2018.

Com apenas uma chapa concor-
rendo, por 6 votos e 5 abstenções, 
foram eleitos para o biênio 
2017/2018: a presidente verea-
dora Rosângela Maria Alfenas de 
Andrade (PSDB), o primeiro 
vice-presidente, vereador Edeir 
Pacheco da Costa (PP); o segun-
do vice-presidente, vereador 
Gilson Fazolla Filgueiras (PV); o 
primeiro-secretário, vereador 
Darci Pires da Silva (PSDC); e o 
segundo-secretário, vereador 

Joseli Anísio Pinto (PC do B). 
Além deles, outros seis vereado-
res também tomaram posse: 
Alexandre de Barros Mendes 
(PRB); Antero Gomes de Aguiar 
(PT); Jane Cristina Lacerda Pinto 
(PHS); Jorge Custódio Gervásio 
(PHS);  José Roberto Reis 
Filgueiras (PRB); e Luiz Carlos 
Teixeira Ribeiro (PHS). O 
prefeito, Edson Teixeira Filho 
(PHS) e o vice-prefeito eleito, 
Vinícius Samôr de Lacerda 
(PSL), após juramento assinaram 
o termo de posse.

Estiveram presentes além da Mesa 
Diretora, prefeito e vice-prefeito 
eleitos, a primeira-dama, esposa 
do prefeito Edson, Isolina Amélia 
Ribeiro Teixeira, assim como 
Daiany Cristina Silva Souza 
Samôr de Lacerda, esposa do vice-
prefeito, Vinícius, o deputado 
Estadual Dirceu dos Santos 
Ribeiro; o tenente-coronel PM 
Lúcio Mauro Campos Silva, o 

comandante do 21º Batalhão de 
Polícia Militar; Lúcio Mauro 
Campos Silva, o 1º tenente BM, 
Carlos Eduardo Guilarducci 
Fonseca, o delegado de Polícia 
Civil da Comarca de Ubá, Vinícius 
Batista Soranço, o presidente da 
Associação Comercial e Industrial 
de Ubá, Miguel Arcanjo de Paula 
Batista,  e  o  presidente  da 
Associação Beneficente Católica 
Fabiano dos Santos.

O calor de 40 graus não atrapa-
lhou o sucesso da cerimônia, que 
foi abrilhantada pela banda de 
Música do 21º Batalhão de 
Polícia Militar que executou 
temas populares na recepção do 
público, além do Hino Nacional, 
o Hino de Ubá e a música 
Aquarela do Brasil. A fanfarra do 
Patronato São José encerrou a 
solenidade com uma apresenta-
ção variada.

CÂMARA MUNICIPAL DÁ POSSE AOS VEREADORES, 
PREFEITO E VICE-PREFEITO ELEITOS DE UBÁ

“LEGISLATIVO COMO CAMPO PARA O DIÁLOGO” – ROSÂNGELA ALFENAS

A presidente da CMU, vereadora 
Rosângela Maria Alfenas de 
Andrade irá comandar o Poder 
Legislativo, no período de 
2017/2018, pela quarta vez. Em 
seu discurso agradeceu aos 
vereadores pela oportunidade. 
“Não há privilégio nesta função, 
acreditem, apenas aumenta o 

senso de responsabilidade e 
compromisso. Façamos do 
plenário da Câmara um ambiente 
sempre irradiador de exemplos 
de honradez e que Deus nos dê, a 
cada dia, a serenidade para 
aceitar as coisas que não possa-
mos mudar, a coragem para 
mudar as coisas que possamos 

melhorar e a sabedoria para 
reconhecer a diferença entre 
elas”, ressaltou Rosângela.

A vereadora também parabeni-
zou o prefeito e vice-prefeito 
eleitos e destacou a intenção de 
dialogar com o executivo: 
“Tenho a certeza de que encon-
trarão no Poder Legislativo o 
campo necessário para o diálogo 
e a produção da melhor solução 
para o progresso de Ubá e, 
principalmente, para aplacar as 
desigualdades e proporcionar 
uma vida mais digna à população 
carente”, afirmou Rosângela. 
(Veja a íntegra do discurso da 
Presidente no box  ao lado)

Ubá, sempre, em primeiro lugar!
Mostrando estar também dispos-
to ao prefeito eleito, Edson 

Teixeira Filho, fez um pedido 
para que todos possam trabalhar 
juntos nesta nova administração. 
“Esperamos contar com o apoio e 
o envolvimento de cada ubaense, 
para conduzir  as polí t icas 
públicas em nosso município, 
porque o momento exige a união 
de todos para se construir uma 
cidade melhor”, concluiu.

PRÓXIMA 
REUNIÃO
A p r i m e i r a  r e u n i ã o 
ordinária da Legislatura 
2017/2020 ocorrerá no dia 
06 de fevereiro, às 19h, no 
plenário da Câmara.

DISCURSO DA VEREADORA ROSÂNGELA

Exmo. Sr. Prefeito 
Dr. Edson Teixeira Filho
Senhor Vice-Prefeito 
Vinícius Samôr de Lacerda,
Senhora Vereadora e 
Senhores Vereadores,
Autoridades presentes,
Caros amigos e amigas. 
Senhoras e Senhores.

Já foi dito que a alternância no 
poder é o oxigênio da democra-
cia. E hoje iniciamos um novo 
ciclo, quando se empossam os 
homens e mulheres escolhidos 
por seus iguais, para integrar o 
governo e o parlamento nos 
próximos quatro anos, na busca 
persistente por minorar os 
problemas e melhorar a vida dos 
ubaenses. Somos herdeiros de 
uma parti lha democrática. 
Recebemos os votos de nossos 
eleitores e esses votos nos 
chegaram embrulhados com 
sonhos, confiança e esperança. 
Tenhamos compromisso com 
esse legado: acreditemos nos 
sonhos, fortaleçamos a confiança 
e não frustremos a esperança que 
em nós foi depositada.

Há alguns dias, quando de nossa 
d i p l o m a ç ã o  p e l a  J u s t i ç a 
Eleitoral, tive oportunidade de 
saudar aos presentes. E hoje, 
peço licença para repetir que 
fomos escolhidos por uma 
parcela da população, não por 
todos. Não há unanimidade na 
nossa eleição e é importante ter 

isto sempre em mente para 
lembrarmos que existem outras 
ideias além das nossas, outras 
prioridades que não as nossas, 
outros anseios que não os nossos. 
Recebemos o voto de muitos, 
mas não seremos vereadores ou 
prefeito dos nossos eleitores 
apenas, mas de toda a coletivida-
de, de todas as pessoas, sem 
preconceitos, sem revanchismo, 
sem perseguições, porque a 
cidade é um coletivo, a cidade é 
plural. A disputa já passou. E 
como tudo tem seu tempo sob os 
céus, é hora de trabalhar, de 
colocar os programas e projetos 
em prática, de pensar o coletivo, 
de sobrepor o bem-estar geral de 
nossa população acima dos 
interesses sectários de grupos e 
ideologias partidárias. Gostaria 
de registrar meus cumprimentos 
ao prefeito, vice-prefeito e 
vereadores que encerram seus 
mandatos, agradecendo pelo 
trabalho desenvolvido. Foram 
todos eles, também, frutos de 
uma escolha popular e merecem 
nosso respeito e homenagens.

Ao Dr. Edson e ao Vinícius, meus 
sinceros parabéns pela eleição de 
vocês. Sei que estão cheios de 
planos, plenos de esperança e 
com muita vontade de fazer a 
melhor administração da história 
desta cidade. Deus é testemunha 
do quanto espero que consigam. 
Tenho certeza de que encontra-
rão no Poder Legislativo o 

campo necessário para o diálogo 
e a produção da melhor solução 
para o progresso de Ubá e, 
principalmente, para aplacar as 
desigualdades e proporcionar 
uma vida mais digna à população 
mais carente.

A  m e u s  c o m p a n h e i r o s 
Vereadores,  agradeço pela 
gentileza de me conduzir nova-
mente à presidência do Poder 
Legislativo. Não há privilégio 
nesta função, acreditem, apenas 
aumenta o meu senso de respon-
sabilidade e compromisso.  Sei 
que haverá divergência de 
opiniões em alguns debates e isso 
é salutar para a democracia, 
porque a unanimidade nem 
sempre consegue expressar a 
pluralidade dos anseios do povo. 
O que não se espera, o que não se 
deseja, é a discordância inflexí-
vel e sistemática, movida pela 
sobreposição do interesse 
partidário ao interesse do bem 
comum. Desejo a cada um de 
vocês um mandato digno e 
proveitoso; façamos do plenário 
da Câmara Municipal de Ubá um 
ambiente sempre irradiador de 
exemplos de honradez e que 
Deus nos dê, a cada dia, a sereni-
dade para aceitar as coisas que 
não possamos mudar; a coragem 
para mudar as coisas que possa-
mos melhorar e a sabedoria para 
reconhecer a diferença entre elas.

Antes de encerrar,  desejo 
agradecer, em meu nome e dos 
demais Vereadores, aos nossos 
familiares e amigos, que volun-
tária ou involuntariamente se 
veem envolvidos no processo 
eleitoral, muitas vezes privados 
do nosso convívio em prol de 
uma agenda de campanha, mas 
sempre presentes nos momentos 
difíceis e até mesmo angustian-
tes. A todos vocês, pais e mães, 
esposas e esposos, filhos e filhas, 
irmãos e irmãs, enfim, todos 
vocês que compartilham a 
intimidade de nossas vidas, o 
muito obrigado por estarem por 
perto, encorajando-nos e ofere-
cendo o conforto emocional de 
que tanto precisamos.

Hoje é o primeiro dia de um novo 
ano. É um dia emblemático e 
nele residem as esperanças da 
humanidade que são anualmente 
renovadas, para a construção de 
um mundo melhor, mais frater-
no, mais próspero e pleno de paz. 
Este dia marca, assim, o fim de 
um ciclo e o início de outro, 
representativo de que um reco-
meço é possível, emoldurado 
pela oportunidade que se nos 
apresenta de avaliarmos o trajeto 
percorrido, renovar as forças e 
prosseguir na caminhada.

Carreguemos a esperança deste 
dia em todos os outros que virão.

Obrigada a todos pela presença 
nesta solenidade.

O s e l e i t o s p a r a a g e s t ã o 
2017/2020 para os cargos de 
p r e f e i t o ,  v i c e - p r e f e i t o , 
vereadores e suplentes de Ubá, 
Tocantins, Guidoval, Rodeiro 
e Divinésia, receberam, em 19 
d e  d e z e m b r o ,  n o  B u f f e t 
P a r t h e n o n ,  o s  d i p l o m a s 
entregues pelo juiz Eleitoral 
da 275ª Zona Eleitoral de Ubá, 
Nilo Marques Martins Júnior. 

A diplomação confirma que o 
candidato foi eleito e que não 
pos s u i imped imen to pa r a 
tomar posse.

Em Ubá, dos onze vereadores 
que vão ocupar as cadeiras na 
Câmara Municipal, três da 
Legislatura 2013/2016 foram 
reeleitos: Darci Pires da Silva 
( P S D C ) ; J o r g e C u s t ó d i o 

Gervásio (PHS); e Rosângela 
Maria Alfenas de Andrade 
(PSDB). Os oito novos verea-
do res e l e i t o s s ão : G i l son 
Fazolla Filgueiras (PV); Jane 
Cristina Lacerda Pinto (PHS); 
A n t e r o G o m e s d e A g u i a r 
( P T ) ; J o s é R o b e r t o R e i s 
Filgueiras (PRB); Luiz Carlos 
Teixeira Ribeiro (PHS); Edeir 
Pacheco da Costa (PP); Joseli 

Anís io Pinto (PC do B) e 
Alexandre de Barros Mendes 
(PRB). Além deles, recebe-
r am t ambém o d ip loma o 
p r e f e i t o  e l e i t o ,  E d s o n 
Teixei ra Fi lho , conhecido 
como Edson Char tun i , do 
Partido PHS e o vice-prefeito 
e le i to , Vin íc ius Samôr de 
Lacerda do Partido PSL.

JUSTIÇA ELEITORAL DIPLOMA PREFEITO E 
VEREADORES ELEITOS DE UBÁ E REGIÃO


