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Apesar de tentarem percentual maior, vereadores aprovam reajuste 
de 6% para os servidores públicos municipais do Poder Executivo
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Confira as proposições 
legislat ivas

Presidente da Câmara é 
homenageada pela 

Assembleia de Minas

Palavra Livre: confira o que 
têm a dizer os vereadores

Vereadores discutem segurança 
pública em Ubá com autoridades  

Câmara aprova reajuste 
salarial de servidores
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. E m  a t e n d i m e n t o  a  
Representação nº 11/14, de 
autoria do vereador Jorge 
Gervás io ,  o  Leg is la t ivo  
convidou autoridades da cidade 
para comparecerem à Câmara 
com o objetivo de discutirem a 
questão da Segurança Pública 
em Ubá. A reunião aconteceu no 
dia 31/03/14 e contou com a 
part ic ipação do Prefei to 
Vadinho Baião, dos Delegados 
de Polícia Civil Bruno Sales e 
Rafael Gomes de Oliveira, do 
Comandante da Polícia Militar, 
Ten. Cel. Lúcio Mauro Campos, 
e do PM Capitão Castro. 
O vereador Jorge salientou que 
está ficando cada vez mais 
difícil conviver com a violência 
em Ubá, já que o tempo todo a 
população se depara com 
roubos, disparos de tiros, jovens 
armados, etc. Perguntado pelo 
vereador Jorge, o Comandante 
PM informou que dispõe 
atualmente de cerca de 500 
militares que precisam ser 
distribuídos para 27 municípios 
da região e que existe um déficit 
de cerca de 70 policiais militares 
para a nossa cidade. 

Legislando: entenda o que 
é votado na Câmara
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A reunião aconteceu no Plenário da Câmara no dia 31 /03/14

Depois de muita discussão, de Preços ao Consumidor foi de 5,91%. 
apesar da intenção de alguns Amplo), do IBGE, no período À recomposição da perda 
vereadores de que o percentual c o m p r e e n d i d o  e n t r e  inf lacionária pretende-se 
de reajuste fosse maior, foi 01/01/2013 e 31/12/2013, garantir, ainda, o ganho real de 
aprovado por unanimidade em acrescido de ganho real. A 0,09%.
17/03 o Projeto de Lei nº 06/14, inflação acumulada neste 
que “Dispõe sobre a revisão período, de acordo com o IPCA
geral da remuneração dos 
s e r v i d o r e s  m u n i c i p a i s ,  
c o n s e l h e i r o s  t u t e l a r e s ,  
ocupantes de função pública e 
p e s s o a l  c o n t r a t a d o  
t e m p o r a r i a m e n t e  p o r  
excepcional interesse público 
do Poder Executivo de Ubá, 
bem como dos proventos de 
aposentadoria e pensões, no 
exercício de 2014, e dá outras 
providências”.
A proposta, recebida pelo 
Legislativo em 10/02, previa a 
revisão geral da remuneração 
d o s  a g e n t e s  p ú b l i c o s  
menc ionados  ac ima  no  
percentual de 6%, tendo como 
base o IPCA (Índice Nacional 
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Atas
ATA Nº 62 DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA instituídas pela Lei Municipal nº. 4.128/2013, e dá outras Protocolo. Passa-se, então, à Leitura de proposições dos de 2014”. O vereador Vinícius Samor lembra que no dia 
MUNICIPAL DE UBÁ , realizada em dois de dezembro providências”. O projeto é aprovado por unanimidade Srs. Vereadores. Passa-se a Ordem do Dia: Primeira anterior (17/12), foi realizada uma audiência pública 
de dois mil e treze (02-12-2013), tendo na Presidência a (10 votos). Primeira discussão e votação das seguintes discussão e votação das seguintes matérias: 1) Projeto de para tratar sobre esse projeto, com o objetivo de permitir 
Vereadora Rosângela Maria Alfenas de Andrade, na matérias: 1) Projeto de Lei Complementar nº 013/13 que Lei Complementar nº 013/13 que “Altera dispositivos da a participação popular nas deliberações do orçamento do 
Vice-Presidência, o Vereador Vinícius Samôr de “Altera dispositivos da Lei Complementar 014, de 18 de Lei Complementar 014, de 18 de dezembro de 1992, que município para o próximo ano. Nessa audiência foram 
Lacerda, e na Secretaria, o Vereador Carlos da Silva dezembro de 1992, que dispõe sobre o Estatuto dos dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do apresentadas 17 propostas, das quais 15 estão claramente 
Rufato. Às dezenove horas, a Presidente faz a abertura Servidores Públicos do Município de Ubá”. A matéria se Município de Ubá”. A presente matéria se encontra com incluídas no projetos. Das 02 que não estão previstas no 
dos trabalhos. A seguir o Sr. Secretário faz a chamada encontra com vista concedida ao vereador Rafael Faeda, vista concedida ao vereador Oswaldo Peixoto orçamento, uma diz respeito a construção de galerias 
nominal dos Senhores Vereadores constatando-se a que devolve o projeto para discussão e votação. O Guimarães que devolve a matéria para votação. O pluviais e outra refere-se ao apoio a projetos culturais. 
presença de todos. Passa-se para a discussão e votação da vereador Oswaldo Peixoto pede vista ao projeto. 2) vereador Samuel Gazolla pede vista ao projeto. 2) Em atendimento a essas solicitações e considerando-se 
Ata nº. 60 da reunião ordinária do dia 25-11-2013: Projeto de Lei Complementar nº 015/13 que “Acrescenta Projeto de Lei nº 075/13 que “Autoriza o Poder que não é possível o acréscimo de valores no orçamento, 
aprovada por unanimidade (10 votos). Passa-se para a o Artigo 39-Q à Lei Complementar nº. 062, de 27 de Executivo a conceder, no exercício de 2014, Subvenções o vereador apresenta duas propostas de emendas 
discussão e votação da Ata nº. 61 da reunião dezembro de 2001, que Dispõe sobre as Receitas do Sociais, Auxílios Financeiros e Contribuições às supressivas. : EMENDA 01: “Unidade 0201 Gabinete do 
extraordinária do dia 25-11-2013: aprovada por Município”. A matéria se encontra com vista concedida entidades que especifica, e dá outras providências”. A P re fe i t o /  Un idade  Orçamen tá r i a  020101/  
unanimidade (10 votos). Passa-se para a leitura do ao vereador Vinícius Samor que devolve a matéria para presente matéria se encontra com vista concedida ao 0412213012.0009 – Manutenção Atividade do Gabinete 
Protocolo. Passa-se para a leitura de pareceres. Passa-se, discussão. O projeto é aprovado por unanimidade (10 vereador Maurício Valadão que devolve a matéria para do Prefeito – Valor R$600.000,00 (seiscentos mil reais)”. 
então, à Leitura de proposições dos Srs. Vereadores. votos). 3) Projeto de Lei Complementar nº 017/13 que votação. Colocado em votação o projeto é aprovado por EMENDA 02: “Unidade 0201 Gabinete do Prefeito/ 
Passa-se a Ordem do Dia: Primeira discussão e votação “Dá nova redação ao § 5º do art. 32 da Lei Complementar unanimidade (10 votos). 3) Projeto de Lei nº 076/13 que Unidade Orçamentária 020103/ 0212213012.109 
das seguintes matérias: 1) Projeto de Lei Complementar Municipal 106, de 08 de setembro de 2009 e aos artigos “Institui o Diário Oficial Eletrônico do Município de Manutenção Atividade de Gabinete Procuradoria – Valor 
nº 013/13 que “Altera dispositivos da Lei Complementar 2º e 3º da Lei Complementar Municipal 139, de 31 de Ubá, e dá outras providências”. O projeto é aprovado por R$200.000,00 (duzentos mil reais)”. Assim, com os 
014, de 18 de dezembro de 1992, que dispõe sobre o agosto de 2011, e contém outras disposições”. O projeto unanimidade (10 votos). 4) Projeto de Lei nº 077/13 que R$800.000,00 suprimidos com essas duas emendas, o 
Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Ubá”. é aprovado por unanimidade (10 votos). 4) Projeto de Lei “Autoriza a abertura de crédito especial ao orçamento vereador propõe, para realocação dessa verba, duas 
A matéria se encontra sobrestada aguardando acordo Complementar nº 018/13 que “Acrescenta o Artigo 18-B municipal, visando a estabelecer parceria entre o emendas aditivas: EMENDA 03: “Unidade 0210 
entre a Associação dos Servidores do Município e o à Lei Complementar nº. 123, de 13 de julho de 2010, que Município de Ubá e a ADUBAR – Agência de Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Lazer/ 
Ubaprev. O projeto é colocado em discussão e o vereador institui normas de parcelamento do Solo para o Desenvolvimento de Ubá e região, objetivando o Unidade Orçamentária 021002/ Valor: R$50.000,00 
Jorge Gervásio propõe Emenda Substitutiva ao Art. 1º do Município de Ubá e dá outras providências”. O projeto é desenvolvimento de ações de combate à dengue, e dá (cinquenta mil reais) Recursos para Lei Municipal de 
presente Projeto, alterando a redação do § 4º do Art. 30, aprovado por unanimidade (10 votos). 5) Projeto de Lei outras providências”. O projeto é aprovado por Incentivo a Cultura”. EMENDA 04: Unidade 0208 – 
da Lei complementar 014, passando o mesmo a vigorar nº 074/13 que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a unanimidade (10 votos). 5) Projeto de Lei Secretaria Municipal de Obras/ Unidade Orçamentária 
com a seguinte redação “Art. 30. (...)/ §4º - A ampliação outorgar, mediante licitação pública, permissão para Complementar nº 019/13 que “Altera a tabela constante 020802 – Divisão de obras Públicas e Fiscalização/ 
de jornada será admitida para situações superiores a 30 veiculação de publicidade em placas indicativas de vias do art. 3º, da Lei 3.631, de 18 de setembro de 2007”. O 1545113041.052 Valor R$9.290.000,00 (nove milhões 
(trinta) dias e pelo período de até 02 (dois) anos, não públicas, logradouros e equipamentos públicos, e dá projeto é aprovado por unanimidade (10 votos). 6) duzentos e noventa mil reais) Execução de Obras de 
sendo permitida a renovação, mesmo que justificada, por outras providências”. O projeto é aprovado por Projeto de Lei Complementar nº 020/13 que “Dá nova Infraestrutura Urbana”. Estão assinando essas 04 
um período de 02 (dois) anos”. O vereador Rafael Faeda unanimidade (10 votos). 6) Projeto de Lei nº 075/13 que redação aos artigos 198 e 199 e modifica Tabelas do emendas os vereadores Vinícius Samor, Darci Pires, 
pede vista ao projeto. 2) Projeto de Lei Complementar nº “Autoriza o Poder Executivo a conceder, no exercício de Código de Receitas do Município, e dá outras Rafael Faeda, Oswaldo Peixoto, José Alves, Maurício 
014/13 que “Institui Gratificação por Assiduidade à 2014, Subvenções Sociais, Auxílios Financeiros e providências”. O vereador Carlos Rufato pede vista ao Valadão e Carlos Rufato. O vereador Carlos Rufato pede 
Docência, nos termos em que menciona e dá outras Contribuições às entidades que especifica, e dá outras projeto. Passa-se à Discussão e Votação das Proposições a suspensão da reunião por cinco minutos para que os 
providências”. A matéria se encontra com vista providências”. O vereador Maurício Valadão pede vista dos senhores vereadores: O vereador Samuel Gazolla vereadores possam discutir o projeto. A reunião é 
concedida ao vereador Maurício Valadão que, mediante ao projeto. Passa-se à Discussão e Votação das pede vista dos Requerimentos 372/13 e 373/13. As suspensa. A reunião é retomada e o vereador Samuel 
ao fato das emendas por ele propostas ao projeto Proposições dos senhores vereadores: A presidente demais proposições são votadas e aprovadas por Gazolla propõe mais duas emendas ao projeto. 
anteriormente terem sido consideradas inconstitucionais pergunta se algum vereador deseja discutir alguma unanimidade (10 votos). Palavra Livre. Em seguida, a EMENDA 01: “Emenda ao Orçamento para o exercício 
pelo procurador jurídico da Casa e pelo IBAM, propõe proposição em separado. Não havendo discussão em Presidente toma a palavra decretando o início do recesso de 2014, no âmbito da Secretaria Municipal de Obras/ 
uma nova emenda sobre benefícios por assiduidade de separado as proposições são votadas englobadamente e parlamentar e convocando a próxima reunião ordinária Divisão de Obras Públicas e Fiscalização, conforme 
10% do salário a docência. O vereador Samuel Gazolla aprovadas por unanimidade (10 votos). O vereador para o dia 03 de fevereiro de 2014. Antes, porém, ela abaixo especificado:/ Dotação acrescentada: 02.08 – 
propõe a entrada de um Substitutivo ao Projeto de Lei Vinícius Samor diz que pelo calendário previsto pelo lembra a todos os vereadores que será realizada, no dia Secretaria Municipal de Obras/ 02.08.02 – Divisão de 
Complementar nº 014/13, tendente a modificar Regimento Interno, a reunião do dia 16 de dezembro 17/12/2013, uma audiência pública e no dia 18/12/2013 Obras Públicas e Fiscalização/ 04 451 1307 1.200 – 
parcialmente a redação da matéria. Após a leitura do seria a última reunião ordinária antes do recesso duas reuniões extraordinárias, para votação dos projetos Obras e Serviços Prog. Aceleração do Crescimento – 
projeto substitutivo, a presidente destaca que de acordo parlamentar. No entanto, tendo em vista que a Lei pendentes. Agradecendo a presença de todos a Senhora PAC 2/ Fonte: 124/ 3390 30 – Material de Consumo – 
com o que determina o art. 127 do Regimento Interno da Orçamentária do município e o Plano Plurianual de Ação Presidente encerra a sessão às vinte e uma horas e quinze Valor: R$62.500,00/ 449052 – Equipamentos e Material 
Câmara Municipal, o projeto que será colocado em Governamental entrarão em pauta e precisam ser votadas minutos Permanente – Valor: R$228.500,00// Dotação anulada: 
discussão a partir de agora será o apresentado neste antes do final do ano, o vereador solicita a realização de ATA Nº 66 DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA 02.08-02 – Divisão de Obras Públicas e Fiscalização/ 04 
momento, deixando de existir o projeto apresentado uma audiência pública na próxima terça-feira (17/12), CÂMARA MUNICIPAL DE UBÁ , realizada em 451 1307 1.200 – Obras e Serviços Prog. Aceleração de 
anteriormente. O vereador Jorge Gervásio solicita que com participação da população, representantes do dezesseis de dezembro de dois mil e treze (16-12-2013), Crescimento – PAC 2/ Fonte: 124/ 4490 51 – Obras e 
seja retirada a emenda proposta por ele ao projeto executivo, etc., para que o assunto possa ser debatido, tendo na Presidência a Vereadora Rosângela Maria Instalações/ Ficha: 2467 – Valor a ser anulado: 
anterior. O vereador Maurício Valadão também pede que para que então, na quarta-feira (18/12), sejam realizadas Alfenas de Andrade, na Vice-Presidência, o Vereador R$291.000,00”. EMENDA 02: Emenda ao orçamento de 
a sua emenda seja retirada. O Projeto Substitutivo ao duas reuniões extraordinárias para que esses projetos Vinícius Samôr de Lacerda, e na Secretaria, o Vereador 2014, no âmbito da Secretaria Municipal de Educação/ 
Projeto de Lei Complementar nº 014/13 é colocado em sejam votados. O vereador Samuel Gazolla solicita que Carlos da Silva Rufato. Às vinte e uma horas e quinze Nova ficha:/ Dotação:/ 02 06 02/ 12 122 1303 2.007 – 
votação e aprovado por unanimidade (10 votos). 3) também seja realizada uma reunião extraordinária após a minutos, a Presidente faz a abertura dos trabalhos. A Mant. Ativ. Divisão Plan. Gestão da Educação/ 449050 – 
Projeto de Lei Complementar nº 015/13 que “Acrescenta reunião ordinária da próxima semana, de forma que seguir o Sr. Secretário faz a chamada nominal dos Material Permanente....Fonte: SEE-F. – R$20.100,00// 
o Artigo 39-Q à Lei Complementar nº. 062, de 27 de todos os demais projetos em pauta possam ser votados, Senhores Vereadores constatando-se a presença de Ficha a ser anulada:/ 02 06 02/ 12 363 1303 1.007 – 
dezembro de 2001, que Dispõe sobre as Receitas do ficando apenas os dois citados pelo vereador Vinícius todos. Passa-se a Ordem do Dia: Discussão e votação Const. Ampl. Ref. Escolas Ens. Fundamental/ 449050 – 
Município”. A matéria se encontra com vista concedida para as reuniões da quarta-feira. Agradecendo a presença final das seguintes matérias: 1) Projeto de Lei nº 075/13 Obras e Instalações ...Fonte: SEE-F. – R$20.100,00. As 
ao vereador Rafael Faeda, que devolve o projeto para de todos a Senhora Presidente encerra a sessão às vinte e que “Autoriza o Poder Executivo a conceder, no quatro emendas propostas pelos vereadores Vinícius 
discussão e votação. O vereador Vinícius Samor pede uma horas e trinta minutos. exercício de 2014, Subvenções Sociais, Auxílios Samor, Darci Pires, Rafael Faeda, Oswaldo Peixoto, José 
vista ao projeto. 4) Projeto de Lei nº 064/13 que “Dispõe ATA Nº 64 DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA Financeiros e Contribuições às entidades que especifica, Alves, Maurício Valadão e Carlos Rufato são colocadas 
sobre a Proteção e Defesa Civil no Município de Ubá”. A CÂMARA MUNICIPAL DE UBÁ , realizada em nove e dá outras providências”. 2) Projeto de Lei nº 076/13 que em votação e aprovadas por 08 votos favoráveis e 02 
matéria se encontra com vista concedida ao vereador de dezembro de dois mil e treze (09-12-2013), tendo na “Institui o Diário Oficial Eletrônico do Município de contrários. Em seguida, as emendas apresentadas pelo 
Maurício Valadão, que devolve o projeto para discussão Presidência a Vereadora Rosângela Maria Alfenas de Ubá, e dá outras providências”. 3) Projeto de Lei nº vereador Samuel Gazolla são colocadas em votação e 
e votação. Colocado em votação o projeto é aprovado por Andrade, na Vice-Presidência, o Vereador Vinícius 077/13 que “Autoriza a abertura de crédito especial ao aprovadas por unanimidade dos presentes (9 votos). O 
unanimidade (10 votos). 5) Projeto de Lei nº 071/13 que Samôr de Lacerda, e na Secretaria, o Vereador Carlos da orçamento municipal, visando a estabelecer parceria Projeto de Lei nº 060/13 é colocado em votação e 
“Dispõe sobre a alteração do Anexo de Metas Fiscais e do Silva Rufato. Às vinte e uma horas e trinta minutos, a entre o Município de Ubá e a ADUBAR – Agência de aprovado por unanimidade dos presentes (9 votos). 4) 
Anexo de Metas e Prioridades da Administração, das Presidente faz a abertura dos trabalhos. A seguir o Desenvolvimento de Ubá e região, objetivando o Projeto de Lei nº 061/13 que “Institui o Plano Plurianual 
Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de 2014, Secretário faz a chamada nominal dos Senhores desenvolvimento de ações de combate à dengue, e dá do Município de Ubá para o quadriênio 2014-2017 e dá 
instituídas pela Lei Municipal nº. 4.128/2013, e dá outras Vereadores constatando-se a presença de todos. Passa-se outras providências”. 4) Projeto de Lei Complementar nº outras providências”. O vereador Vinícius Samor 
providências”. A matéria se encontra com vista a Ordem do Dia: Discussão e votação final das seguintes 019/13 que “Altera a tabela constante do art. 3º, da Lei apresenta uma proposta de emenda ao projeto, 
concedida ao vereador Maurício Valadão, que devolve o matérias: 1) Projeto de Lei Complementar nº 015/13 que 3.631, de 18 de setembro de 2007”. É mantido o mesmo transformando o artigo 11º e 12º,  e alterando o texto do 
projeto para discussão e votação. Colocado em votação o “Acrescenta o Artigo 39-Q à Lei Complementar nº. 062, quórum da primeira votação e os projetos são aprovados artigo 11º, e acrescentando os parágrafos primeiro e 
projeto é aprovado por unanimidade (10 votos). Passa-se de 27 de dezembro de 2001, que Dispõe sobre as Receitas por unanimidade (10 votos). Agradecendo a presença de segundo e respectivos incisos. Assinam essa proposta de 
à Discussão e Votação das Proposições dos senhores do Município”. 2) Projeto de Lei Complementar nº todos a Senhora Presidente encerra a sessão às vinte e emenda os vereadores Vinícius Samor, Darci Pires, 
vereadores: As proposições são votadas e aprovadas por 017/13 que “Dá nova redação ao § 5º do art. 32 da Lei uma hora e trinta e dois minutos. Samuel Gazolla, Rafael Faeda, Oswaldo Peixoto e 
unanimidade (10 votos). A presidente faz a leitura da Complementar Municipal 106, de 08 de setembro de ATA Nº 67 DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA Maurício Valadão. A emenda é colocada em votação e 
Ordem do Dia da próxima reunião ordinária. O vereador 2009 e aos artigos 2º e 3º da Lei Complementar CÂMARA MUNICIPAL DE UBÁ,  realizada em aprovada por unanimidade dos presentes (9 votos). Em 
Samuel Gazolla solicita a realização de uma reunião Municipal 139, de 31 de agosto de 2011, e contém outras dezoito de dezembro de dois mil e treze (18-12-2013), seguida o Projeto de Lei nº 061/13 é colocado em votação 
extraordinária a ser realizada após a reunião ordinária da disposições”. 3) Projeto de Lei Complementar nº 018/13 tendo na Presidência a Vereadora Rosângela Maria e aprovada por unanimidade dos presentes (9 votos).  
próxima semana. Agradecendo a presença de todos a que “Acrescenta o Artigo 18-B à Lei Complementar nº. Alfenas de Andrade, na Vice-Presidência, o Vereador Agradecendo a presença de todos a Senhora Presidente 
Senhora Presidente encerra a sessão às vinte e uma horas. 123, de 13 de julho de 2010, que institui normas de Vinícius Samôr de Lacerda, e na Secretaria, o Vereador encerra a sessão às dezesseis hora e trinta e sete minutos.
ATA Nº 63 DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA parcelamento do Solo para o Município de Ubá e dá Carlos da Silva Rufato. Às quinze horas, a Presidente faz ATA Nº 68 DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA 
MUNICIPAL DE UBÁ , realizada em nove de dezembro outras providências”. 4) Projeto de Lei nº 074/13 que a abertura dos trabalhos. A seguir o Sr. Secretário faz a CÂMARA MUNICIPAL DE UBÁ,  realizada em 
de dois mil e treze (09-12-2013), tendo na Presidência a “Autoriza o Poder Executivo Municipal a outorgar, chamada nominal dos Senhores Vereadores constatando- dezoito de dezembro de dois mil e treze (18-12-2013), 
Vereadora Rosângela Maria Alfenas de Andrade, na mediante licitação pública, permissão para veiculação de se a ausência do vereador Jorge Gervásio. Passa-se a tendo na Presidência a Vereadora Rosângela Maria 
Vice-Presidência, o Vereador Vinícius Samôr de publicidade em placas indicativas de vias públicas, Ordem do Dia: Primeira discussão e votação das Alfenas de Andrade, na Vice-Presidência, o Vereador 
Lacerda, e na Secretaria, o Vereador Carlos da Silva logradouros e equipamentos públicos, e dá outras seguintes matérias: 1) Projeto de Lei Complementar nº Vinícius Samôr de Lacerda, e na Secretaria, o Vereador 
Rufato. Às dezenove horas, a Presidente faz a abertura providências”. É mantido o mesmo quórum da primeira 013/13 que “Altera dispositivos da Lei Complementar Carlos da Silva Rufato. Às dezesseis hora e trinta e sete 
dos trabalhos. A seguir o Sr. Secretário faz a chamada votação e os projetos são aprovados por unanimidade (10 014, de 18 de dezembro de 1992, que dispõe sobre o minutos, a Presidente faz a abertura dos trabalhos. A 
nominal dos Senhores Vereadores constatando-se a votos). Agradecendo a presença de todos a Senhora Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Ubá”. seguir o Sr. Secretário faz a chamada nominal dos 
presença de todos. Passa-se para a discussão e votação da Presidente encerra a sessão às vinte e uma hora e trinta e A matéria se encontra com vista concedida ao vereador Senhores Vereadores constatando-se a ausência do 
Ata nº. 62 da reunião ordinária do dia 02-12-2013: dois minutos. Samuel Gazolla, que devolve a matéria para votação. É vereador Jorge Gervásio. Passa-se a Ordem do Dia: 
aprovada por unanimidade (10 votos). Passa-se para a ATA Nº 65 DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA feita novamente a leitura da emenda ao projeto Discussão e votação final das seguintes matérias: 1) 
leitura do Protocolo. Passa-se para a leitura de pareceres. MUNICIPAL DE UBÁ , realizada em dezesseis de apresentada na reunião do dia 02/12/2013 pelo vereador Projeto de Lei Complementar nº 013/13 que “Altera 
Passa-se, então, à Leitura de proposições dos Srs. dezembro de dois mil e treze (16-12-2013), tendo na Jorge Gervásio. A emenda é colocada em votação e dispositivos da Lei Complementar 014, de 18 de 
Vereadores. Passa-se a Ordem do Dia: Discussão e Presidência a Vereadora Rosângela Maria Alfenas de aprovada por unanimidade dos presentes (9 votos). Em dezembro de 1992, que dispõe sobre o Estatuto dos 
votação final das seguintes matérias: 1) Substitutivo ao Andrade, na Vice-Presidência, o Vereador Vinícius seguida o Projeto de Lei Complementar nº 013/13 é Servidores Públicos do Município de Ubá”. 2) Projeto de 
Projeto de Lei Complementar nº 014/13 que “Institui Samôr de Lacerda, e na Secretaria, o Vereador Carlos da colocado em votação e aprovado por unanimidade dos Lei nº 060/13 que “Estabelece Proposta Orçamentária, 
Gratificação por Assiduidade à Docência, nos termos em Silva Rufato. Às dezenove horas, a Presidente faz a presentes (9 votos). 2) Projeto de Lei Complementar nº estimando a receita e fixando a despesa do Município de 
que menciona e dá outras providências”. O Substitutivo é abertura dos trabalhos. A seguir o Sr. Secretário faz a 020/13 que “Dá nova redação aos artigos 198 e 199 e Ubá para o exercício de 2014”. 3) Projeto de Lei nº 
aprovado por unanimidade (10 votos). 2) Projeto de Lei chamada nominal dos Senhores Vereadores constatando- modifica Tabelas do Código de Receitas do Município, e 061/13 que “Institui o Plano Plurianual do Município de 
nº 064/13 que “Dispõe sobre a Proteção e Defesa Civil no se a presença de todos. Passa-se para a discussão e dá outras providências”.  A matéria se encontra com vista Ubá para o quadriênio 2014-2017 e dá outras 
Município de Ubá”. O projeto é aprovado por votação da Ata nº. 63 da reunião ordinária do dia 09-12- concedida ao vereador Carlos Rufato, que devolve a providências”. É mantido o mesmo quórum da primeira 
unanimidade (10 votos). 3) Projeto de Lei nº 071/13 que 2013: aprovada por unanimidade (10 votos). Passa-se matéria para votação. O vereador Rafael Faeda pede votação e os projetos são aprovados por unanimidade dos 
“Dispõe sobre a alteração do Anexo de Metas Fiscais e do para a discussão e votação da Ata nº. 64 da reunião vista ao projeto. 3) Projeto de Lei nº 060/13 que presentes (9 votos).  Agradecendo a presença de todos a 
Anexo de Metas e Prioridades da Administração, das extraordinária do dia 09-12-2013: aprovada por “Estabelece Proposta Orçamentária, estimando a receita Senhora Presidente encerra a sessão às dezesseis hora e 
Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de 2014, unanimidade (10 votos). Passa-se para a leitura do e fixando a despesa do Município de Ubá para o exercício trinta e nove minutos.

O que é Votado na Câmara?
Indicações: Elaboradas pelo Vereador, 

A câmara municipal corresponde ao são sugestões ao Executivo ou à própria 
Poder Legislativo, ou seja, cabe aos seus Câmara a respeito de assuntos de 
componentes a elaboração de leis que interesse comunitário. Não têm a força 
são da competência do município, como de tornar obrigatório o que foi aprovado.
por exemplo: o sistema tributário, os 
serviços públicos, as isenções e anistias Tramitação do Projeto de Lei: 
fiscais. Eles devem propor, analisar e 
votar projetos de lei de interesse local. A tramitação consiste no cumprimento 
Os vereadores são importantes também das etapas de um processo no 
porque devem fiscalizar a atuação do Legislativo, entenda cada uma das 
prefeito e dos órgãos da prefeitura. São etapas:
eles que zelam pelo bom desempenho do A iniciativa de um projeto depende do 
Executivo e exigem a prestação de assunto. Em alguns casos é do prefeito, 
contas dos gastos públicos. em outros dos vereadores e do povo em 
Mas nem tudo o que os vereadores geral. Este último caso denomina-se Lei 
aprovam transforma-se ou resulta em de Iniciativa Popular.
leis. Há diversas proposições votadas em Uma vez elaborado, o projeto de lei é 
Plenário. Vejamos: revisado pela Assessoria Parlamentar da 

Câmara. Lá ele recebe um número de 
Projeto de Lei: É um conjunto de processo e é incluído na pauta de 
normas que deve se submeter à reuniões. 
tramitação no legislativo com o objetivo Na sessão, uma cópia do projeto é 
de efetivar-se através de uma lei. distribuída para cada vereador.

Depois que entrou na Ordem do Dia, o 
Projetos de Decreto Legislativo e projeto é encaminhado às devidas 
Resoluções: Disciplinam matérias de Comissões (as Comissões podem ser 
interesse interno da Câmara e não estão permanentes ou temporárias), que tem 
sujeitos à sanção do prefeito. São um prazo máximo de dez dias - 
promulgados pelo Presidente da prorrogáveis por mais dez - para emitir 
Câmara. seus pareceres, sejam eles contrários ou 

favoráveis.
Emendas: São modificações nos 
projetos de lei, sejam aqueles enviados A Discussão e a Votação
pelo prefeito ou aqueles elaborados por 
vereadores. Estas modificações podem Discussão é a fase de debate pela qual 
ser de alteração na redação, acréscimo de passa a proposição quando em plenário. 
algo novo ou de excluir algum O projeto de lei aprovado na Câmara é 
dispositivo; que podem ser mistas. remetido ao Executivo. Se o prefeito 

acolher, ou seja, concordar, sanciona. Se 
Substitutivos: Espécie de emenda que não  concordar,  ve ta  to ta l  ou  
altera a proposta em seu conjunto, parc ia lmente.  O Veto é então 
substancial ou formalmente. Recebe encaminhado a Câmara, para ser 
esse nome porque substitui o projeto. O discutido. 
substitutivo é apresentado pelo relator e Se a Câmara acolher o veto parcial, o 
tem preferência na votação, mas pode ser prefeito promulga apenas a parte que 
rejeitado em favor do projeto original. restou do projeto. Se o prefeito vetou na 

íntegra - e a Câmara acolher o veto é 
Pedidos de Informações: Solicitações arquivado. 
sobre a administração municipal Porém, se a Câmara derruba o veto do 
encaminhadas ao Poder Executivo, Executivo, o assunto retorna ao prefeito 
cabendo ao prefeito respondê-las no para que ele sancione e promulgue a lei. 
prazo máximo de 15 dias sob pena de Se o prefeito não o fizer, no prazo de 
cometer grave infração político- quarenta e oito horas, seu silêncio 
administrativa. importará em Sanção.

Em 13/03/14, a Presidente da Câmara República, Eleonora Menicucci.
Municipal de Ubá, vereadora Rosângela Durante a cerimônia, diversas mulheres 
Alfenas, recebeu homenagem no Plenário foram homenageadas, entre elas algumas 
da Assembleia Legislativa do Estado de que ocupam cargos eletivos no Estado 
M i n a s  G e r a i s  e m  c e r i m ô n i a  (prefeitas, vice-prefeitas e presidentes de 
comemorativa ao Dia Internacional da câmaras municipais) e outras que se 
Mulher. A Presidente foi acompanhada destacaram em diversas áreas de atuação 
pelos vereadores Vinícius Samôr e Carlos por prestarem relevantes serviços para a 
Rufato, respectivamente Vice-Presidente comunidade, como forma de valorizar e 
e Secretário do Legislativo Ubaense. estimular a participação da mulher nos 
A solenidade foi promovida pela bancada espaços de poder e decisão.
feminina da ALMG, quando foi As indicações foram feitas pelas 
distribuída a cartilha “Mulheres na deputadas Ana Maria Resende (PSDB), 
Política”, produzida pela Assembleia, e Liza Prado (Pros), Luzia Ferreira (PPS), 
lançado o Plano Estadual de Políticas para Maria Tereza Lara (PT) e Rosângela Reis 
Mulheres, da Secretaria de Estado de (Pros), as cinco parlamentares que 
Trabalho e Desenvolvimento Social compõem a bancada feminina da ALMG. 
(Sedese), por meio da Coordenadoria O objetivo foi o de valorizar a participação 
Especial de Políticas Públicas para da mulher nos espaços de poder e decisão.
Mulheres (Cepam). Representando todas as prefeitas e 
O evento contou com a participação da presidentas de câmaras municipais do 
Secretária Nacional de Políticas do Estado, foram homenageadas a prefeita de 
Trabalho e Autonomia Econômica das Ribeirão da Neves, Daniela Corrêa 
Mulheres, Tatau Godinho. Em seu Nogueira Cunha (PT), e a presidenta da 
pronunciamento, ela destacou que o Câmara Municipal de Ubá, vereadora 
compromisso com o avanço de políticas Rosângela Maria Alfenas de Andrade 
públicas para as mulheres não deve ser (PSDB). O critério utilizado para essa 
unicamente dos governos, mas deve escolha foi o de maior população dos 
contar com o envolvimento de toda a municípios, como previsto no Decreto 
sociedade. 70.274.
 Concluiu o discurso dizendo-se muito Rosângela Alfenas também registrou na 
honrada por comemorar a data em Minas Câmara sua homenagem às mulheres de 
Gerais, lembrando a sua origem mineira, Ubá através da Moção de Congratulações 
como também a da presidenta Dilma e Aplausos nº 17/14, aprovada por 
Rousseff e a da Secretária de Políticas unanimidade durante a reunião ordinária 
para as Mulheres da Presidência da do dia 10/03.

Presidente da Câmara 
é homenageada pela 
Assembleia de Minas

A Presidente foi à solenidade acompanhada pelos vereadores Vinícius Samôr (dir.) e 
Carlos Rufato (esq.), respectivamente Vice-Presidente e Secretário do Legislativo Ubaense
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Proposições do dia 03/02/2014 esta Casa cópia do contrato nº 670/13, firmado placas indicativas nos seguintes logradouros: Indicação 21/14: Ao Prefeito, para colocação de 
TODOS OS VEREADORES com Alternativa Elétrica Ubá e todas as notas Guerino Peron e Ari Peron, Bairro Cristal. iluminação pública na Praça Celidônio Mazzei, 
Moção de Aplausos 05/14: À Associação fiscais e documentos referentes ao assunto. Reitera Indicação 448/13. na COHAB, e também poda de árvores, 
Beneficente Católica/ Hospital Santa Isabel, pela Requerimento 16/14: Ao Prefeito, para Requerimento 33/14: ao Prefeito, calçamento e construção de parque para crianças e academia 
inauguração da Casa de Apoio à Gestante e à colocação de bueiros na R. Luiza Faeda de rede de captação de águas para a Rua Projetada, ao ar livre para idosos.
Puérpera e do Banco de Leite Humano. Freitas, b. Bom Pastor e recapeamento asfáltico do Bairro Palmeiras, próxima à residência do Indicação 22/14: Ao Prefeito, para disponibilizar 
VEREADOR CARLOS RUFATO da via. Padre Alexandre. Reitera Indicações: 414 e ônibus escolares para atendimento às crianças 
Indicação 01/14: Ao Prefeito, para construção Requerimento 17/14: Ao Prefeito, para 477/13. que residem na parte alta da R. Maria da Gloria 
de velório na localidade de Diamante de Ubá. esclarecimentos acerca de contratação de Representação 04/14: ao Deputado Federal Araujo, b. Altair Rocha e também a limpeza da 
Indicação 02/14: Ao Prefeito, para recuperação empresa de engenharia para realização de Rodrigo de Castro, que interceda junto à Copasa, Rua principal do bairro.
do asfalto da R Edmilson Arruda Marques, b. calçamento, conforme anunciado no Jornal Atos visando à ligação de rede de água – Indicação 23/14: Ao Prefeito, intercessão junto à 
Olaria. Oficiais 1097, de 13/01/14. aproximadamente de 800 a 1.00 metros - na Viação Ubá, quanto ao aumento de horários da 
Requerimento 01/14: Ao Prefeito, para Requerimento 18/14: Ao Prefeito, para enviar a comunidade rural do Córrego Santana, próximo linha de ônibus que serve os moradores da R. 
colocação de manilhas no córrego Santa esta Casa de Leis um Projeto de Lei que institua ao Mangueiras Rural. Maria da Glória Araújo, b. Altair Rocha.
Bernadete, até a altura do loteamento que fica em todas as farmácias da cidade um ponto de VEREADOR DARCI PIRES Requerimento 35/14: Ao Prefeito, para 
depois do Hospital do Câncer. coleta de remédios vencidos. Indicação 5/14: ao Prefeito, para demarcar a asfaltamento das R. Anastácio Doriguetto, 
Requerimento 02/14: Ao Prefeito, para Requerimento 19/14: Ao Prefeito, para Avenida Comendador Jacintho Soares de Souza Francisco Arlindo da Silva e Jaime Balbi, b. 
asfaltamento, calçamento e recuperação de esclarecimentos acerca do loteamento realizado Lima - Beira Rio, de 100 em 100 metros, a pedido Altair Rocha.
meio fio da R. Alberto Pereira de Souza, b. no b. Santa Bernadete, acima do Hospital do dos usuários praticantes de atividades físicas.VEREADOR JORGE GERVÁSIO
Santa Bernadete. Câncer. Requerimento 23/14: ao Prefeito, elaboração de Indicação 18/14: Ao Prefeito, para urgentemente 
VEREADOR CÉLIO BOTARO VEREADOR SAMUEL GAZOLLA vistoria técnica quanto à saúde e situação das proceder à licitação para contratação de empresa 
Moção de Aplausos 01/14: À Repórter Ana Requerimento 04/14: Ao Prefeito, para palmeiras da Avenida Comendador Jacintho de ônibus para prestação de serviços de 
Carolina Fernandes Guastucci, da Rádio atendimento à portaria 835/2012, que institui Soares de Souza Lima - Beira Rio, bem como à transporte coletivo.
Educadora. incentivos financeiros de investimento de capital retirada dos galhos mais velhos, intentando a Representação 7/2014: Ao Comandante do 21º 
Moção de Aplausos 02/14: Ao Dr. Pedro e custeio para o componente de Atenção prevenção de acidentes contra veículos e BPM-MG, para designação de novos servidores 
Raymundo, Secretário Municipal de Finanças. Especializada da Rede de Cuidados à Pessoa com pessoas. da Polícia Militar para prestação de serviços em 
Moção de Aplausos 03/14: Ao Radialista Carlos Deficiência no SUS. VEREADOR RAFAEL FAEDA Ubá, urgentemente.
Sodré. Requerimento nº 013/014: Ao Prefeito, para Representação 3/14-A: ao Presidente da VEREADOR OSWALDO PEIXOTO 
Moção de Aplausos 06/14: A Sra. Adriana encaminhar à Secretaria de Educação de Ubá o Energisa, para recuperação da calçada em todo Moção de Pesar 11/14: Pelo falecimento da Sra. 
Gonçalves Brum, funcionária da Energisa. programa disponibilizado pelo Ministério do entorno de sua subestação localizada no Bairro Jupira Teixeira Paiva.
Requerimento 03/14: Ao Sr. Danilo de Castro, Esporte quanto às melhorias de infraestrutura Eldorado. VEREADORA ROSÂNGELA ALFENAS
Secretário de Governo de Minas Gerais, para esportiva das cidades brasileiras. Requerimento 28/14: ao Prefeito, enviar a esta Moção de Pesar 10/14: Aos familiares do Sr. Nilo 
instalação de radar eletrônico permanente no km VEREADOR VINICIUS SAMOR Casa informações sobre o Pregão Presencial Veríssimo de Carvalho.
cinco da estrada de Rodeiro. Requerimento 11/14: Ao Prefeito, para prestar 0233/2013, referente à aquisição de um veículo Indicação 14/14: Ao Prefeito, para celebração de 
Requerimento 05/14: Ao Prefeito, para esclarecimentos quanto à Lei 4130/13. de passeio, 04 portas, destinado ao Gabinete do convênio entre a cidade de Ubá e o Centro 
construção de ponte de concreto na comunidade Requerimento 12/14: Ao Prefeito, e também Prefeito, publicado nos Atos Oficiais de Comunitário Rural de Miragaia, para viabilizar o 
de Ubá Pequeno, próximo à propriedade de Zico Governo de Minas Gerais, rogando empenhos 25/11/2013. transporte de pacientes residentes naquele 
Teixeira. necessários para implantação de sistema de VEREADOR SAMUEL GAZOLLA distrito e as unidades de saúde e nos hospitais da 
VEREADOR JORGE GERVÁSIO telefonia móvel nos distritos de Ubá. Indicação 11/14: ao Prefeito, encaminhar à cidade.
Requerimento 08/14: Ao Prefeito, Secretário de Requerimento 014/14: Ao Prefeito, para realizar Secretaria Municipal de Ambiente e de Indicação 15/14: Ao Secretário de Saúde 
Estado da Saúde, Centro Regional de Saúde, operação tapa-buracos e recapeamento asfáltico Planejamento informações sobre o Programa de municipal, gestor do SUS, para construção de 
Secretário Municipal de Meio Ambiente, em todas as regiões da cidade. Infraestrutura Turística nos municípios UBS no distrito de Diamante de Ubá.
Promotoria de Ubá, Copasa, sobre a alta Representação 01/14: Às Escolas Públicas de brasileiros, indicando a inserção da proposta do VEREADOR RAFAEL FAEDA
incidência de câncer na população ubaense. Ubá, informando as inscrições para a 6ª edição do projeto de calçamento da estrada da serra de Indicação 29/14: Ao Prefeito, para colocação de 
Indicação 004/14 - ao Prefeito, construção de curso de Prevenção do Uso de Drogas para Ubari, para atender os requisitos do programa em bancos, regulagem de piso, poda de árvores e 
diversos quebra-molas em locais estratégicos no Educadores. questão. implantação de academia ao ar livre no 
Distrito de Ubari, em especial, em frente à Igreja Proposições do dia 10/02/2014 Indicação 12/14: ao Prefeito e aos Secretários entroncamento da Av. Senador Levindo Coelho e 
M a t r i z  l á  s i t u a d a . VEREADOR CARLOS RUFATO Municipais: de Desenvolvimento Social, de Av. Rubens Baião, b. Pires da Luz. 
 Requerimento 020/14 - ao Prefeito, informações Indicação 06/14: ao Prefeito, asfaltamento da Educação, de Saúde, de Cultura e do Meio VEREADOR SAMUEL GAZOLLA
referentes à aprovação do empréstimo de R$ Rua Orestes Bovareto Parma, Bairro Industrial, Ambiente, quanto às informações do edital de Indicação 16/14: Ao Prefeito, para encaminhar à 
9.400.000,00 (nove milhões e quatrocentos mil e tamponamento de buraco próximo ao bueiro chamamento público 001/14, da Secretaria de Sec. Munic. De Desenvolvimento Social 
reais). As obras referentes ao financiamento que está localizado perto do número 100 Políticas Públicas para as Mulheres da informações sobre o curso “Trabalho Social em 
teriam início em 2014, tendo dito o mês, daquele logradouro. Presidência da República. Programas de Habitação de Interesse Social”.
transcorrido sem qualquer indício de benfeitoria Requerimento 24/14: ao Prefeito e ao Chefe de Indicação 13/14: ao Prefeito e aos Secretários Indicação 26/14: Ao Prefeito, para criação de 
pública, assim sendo, informar sobre o motivo Divisão de Trânsito de Ubá, para colocar Municipais: de Desenvolvimento Social, de uniformes aos servidores terceirizados mais 
delas ainda não terem começado; se a verba já foi sentido de mão única na Rua Vereador Osvaldo Educação, de Saúde, de Cultura e do Meio adequados aos serviços que prestam e ao nosso 
liberada, caso positivo, em quê está sendo de Moura Estevão, Bairro Peluso. Ambiente, quanto às informações do edital de clima, e também padronização dos mesmos.
a p l i c a d a  a t u a l m e n t e . Requerimento 25/14: asfaltamento da Rua chamamento público 002/14, da Secretaria de Indicação 27/14: Ao Prefeito, para aderir à 
Requerimento 021/14 - ao Prefeito, bem como à Santiago, Bairro Santa Bernadete. Reitera Políticas Públicas para as Mulheres da campanha do Ministério da Integração 
Viação Ubá Transporte Ltda., solicitando do Indicação 076/13 e Requerimentos: 264 e Presidência da República. “Construindo Cidades Resilentes: minha cidade 
primeiro o motivo do aumento das passagens de 337/13. VEREADOR VINICIUS SAMÔR está se preparando”.
ônibus durante o Recesso Legislativo, e do Requerimento 26/14: asfaltamento da Rua Representação 05/14: Às Entidades Esportivas e Indicação 28/14: Ao Prefeito, para informações e 
segundo, o comparecimento em Reunião Cândido Martins de Oliveira, Bairro Santa Comunitárias de Ubá, informando as inscrições apresentação de projetos sobre Proposta 
Ordinária nesta Casa, para deliberar sobre Bernadete. Reitera Requerimentos: 270, 337 e para o Seminário Incentivo ao Esporte e ICMS Voluntária, na área de infraestrutura de drenagem 
inúmeros problemas que tangem à dita empresa. 348/13. Esportivo. e controle de erosão.
Representação 03/14 - ao Gerente Distrital da VEREADOR CÉLIO BOTARO Proposições do dia 17/02/2014 VEREADORES SAMUEL GAZOLLA E 
COPASA/MG, informações e explicações sobre Moção de Aplausos 09/14: Moção de Aplausos VEREADOR CARLOS RUFATO RAFAEL FAEDA 
a falta de água em nossa cidade, principalmente 09/14, à Secretária Municipal de Educação, Moção de Aplausos 12/14: À Dra. Júlia, Indicação 17/14: Ao Prefeito, para encaminhar a 
em comunidade periféricas. Requer ainda, Maria do Carmo Mello Coelho, pelo brilhante e médica que atende em Diamante de Ubá, e sua esta Casa anteprojeto de leis com redução de 
relação de todos os projetos de abastecimento notável trabalho prestados à comunidade de Ubá. equipe. carga horária de servidor público para 
dos loteamentos em andamento em nossa cidade, Indicação 08/14: ao Prefeito, obstrução de ponte Indicação 30/14: Ao Prefeito, para construção de acompanhar filho portador de necessidades 
bem como, um parecer sobre a viabilidade do de concreto no córrego Santo Anastácio, unidade de saúde para atender à comunidade do especiais e outras providências.
referido abastecimento. próximo à Igreja São Judas Tadeu. Córrego Alegre. VEREADOR VINICIUS SAMÔR
VEREADOR OSWALDO PEIXOTO Indicação 09/14: ao Prefeito, obstrução de ponte Requerimento 34/14: Ao Prefeito, para Requerimento 27/14: Ao Prefeito, para 
Moção de Pesar 04/14: Aos familiares do Sr. José de concreto no córrego Santo Anastácio, asfaltamento da R. Ismael de Oliveira, b. Santa providências urgentes na situação caótica do b. 
Antônio Gervásio. próximo à Igreja São Judas Tadeu. Bernadete. São Sebastião.
Moção de Pesar 07/14: Aos familiares da Sra. Indicação 10/14: ao Prefeito, limpeza do córrego Requerimento 35/14: Ao Dep. Federal Rodrigo 
Olívia Marcos Pires Silva. da Comunidade do Trabalho, passando pelo de Castro e DER/MG, para construção de Retificação da Assessoria Legislativa da CMU 
Indicação 03/14: Ao Prefeito, para construção de Campo do Azulão até a Volta da Ferradura. redutores de velocidade na Rodovia Ubá-(referente à Edição 100, p. 6, “Proposições do 
muro e capela no cemitério de Ubari. Requerimento 27/14: ao Prefeito, asfaltamento Rodeiro, km 5. dia 16/12/2013”), solicitada pelo vereador:
Requerimento 06/14: Ao Prefeito, para criação da Rua Tereza Casagrande, Bairro Concórdia. Requerimento 36/14: Ao Prefeito, para Onde se lê:
de vagas em estacionamentos públicos para Reitera Indicação 249/13 e Requerimento construção de redutores de velocidade na Av. VEREADOR RAFAEL FAEDA
pessoas maiores de 60 anos, conforme preceitua 235/13. Mauri Martins de Oliveira, b. Santa Bernadete. Requerimento 364/13: ao Prefeito, a atuação do 
o Estatuto do Idoso. Requerimento 29/14: ao Prefeito, calçamento e Representação 06/14: Ao Gerente e proprietário Poder Executivo Municipal, no sentido que os 
Requerimento 07/14: Ao Prefeito, para rede de esgoto da Rua Wilson Campos, Bairro da Viação Ubá, para que recontratem os proprietários dos loteamentos que com suas 
instalação de banco estreito de alvenaria, na Mangueiras Rural. Reitera Indicação 115/13 e trocadores de ônibus, auxiliares dos motoristas. construções inadequadas, causaram grande 
entrada da Policlínica. Requerimento 339/13. VEREADOR CÉLIO BOTARO sujeira, inundações de casas e lamaçal, durante e 
Requerimento 09/14: Ao Prefeito, para limpeza Requerimento 30/14: ao Prefeito, colocação de Indicação 20/14: Ao Prefeito, quanto à limpeza após a forte chuva que caiu em nossa cidade no 
do córrego (retirada de mato) que passa pelo b. redutores de velocidade na Rua Francisco geral, patrolamento e colocação de luminárias na dia 11/12/13, providenciem a devida limpeza por 
Vila Casal. Teixeira de Abreu, Bairro Palmeiras, próximo ao estrada do córrego Santana. terem ocasionado grandes prejuízos nas 
VEREADOR RAFAEL FAEDA Supermercado Carinho II. Reitera Indicações Indicação 25/14: Ao Prefeito, para patrolamento comunidades circunvizinhas mais próximas.
Moção de Pesar 08/14: Aos familiares de Nelson 316 e 389/13. da R. Pingüim, próximo ao b. Fazendinha. Leia-se:
Ned, cantor ubaense, falecido em 05/01/14. Requerimento 31/14: ao Prefeito, calçamento da VEREADOR DARCI PIRES VEREADOR RAFAEL FAEDA
Representação 02/14: Ao Gerente Geral do Rua Sônia Marcos Badaró, Bairro Olaria. Reitera Indicação 19/14: Ao Prefeito, para retirada de Requerimento 364/13: ao Prefeito, solicitando 
Itaú/Unibanco – agência Ubá, para disponibilizar Indicação 005/13 e Requerimentos: 077 e contêiner/lixeira no Calçadão São José, próximo estudos técnicos necessários para viabilizar aos 
assentos aos usuários e clientes. 096/13. ao B. Itaú. moradores que perderam bens nas chuvas do dia 
Requerimento 15/14: Ao Prefeito, para enviar a Requerimento 32/14: ao Prefeito, colocação de VEREADOR JOSÉ ALVES 11/12/13, a reposição dos mesmos. 

“

”

“

”

no índice de homicídios. militar, rodoviária, do meio ambiente, 
Continuando a explanação, o convidado civil e também do corpo de bombeiros. 
descreveu todos os serviços que a Polícia Vadinho anunciou que o edital para 
Militar presta para o município e região, construção do novo presídio de Ubá, com 
com o objetivo de diminuir os índices de 388 vagas, foi publicado no dia 19 de 
violência e criminalidade. março, o que possibilitará que em breve o 
O Delegado Bruno Sales reforçou que município possa contar com essas novas 
houve uma diminuição nos índices de instalações. 
criminalidade, se comparados os dados de O vereador Vinícius Samôr destacou que 
2012 com os de 2013. Ele disse que nesse os crescentes índices de criminalidade 
período foi realizado um trabalho intenso atuais estão relacionados às políticas para 
no sentido de diminuir os crimes violentos a juventude, que devem ser eficientes no 
e combater o tráfico de drogas, já que o sentido de qualificá-los, retirá-los das 
crime de tráfico de drogas fomenta outros ruas, dar um sentido de vida a eles. Tal 
crimes, gerando um nível muito alto de colocação também foi feita pelos 
prisões na nossa região. No entanto, ele vereadores Carlos Rufato e Rafael Faeda. 
esclareceu que com a prestação eficiente O vereador Samuel Gazolla manifestou a 
desses serviços deparou-se com o sua indignação com o Governo do Estado 
problema de determinar o local onde de Minas Gerais, que vem, segundo ele, 
seriam colocados os praticantes desses promovendo um federalismo ridículo, na 
crimes, já que o presídio de Ubá é medida em que distribui atribuições para 

Em atendimento a Representação nº 11/14, No entanto, disse o Comandante, existe praticamente o mesmo desde a década de os entes federados que, no final das contas, 
de autoria do vereador Jorge Gervásio, o um déficit de cerca de 70 policiais 70 e não comporta mais a demanda da caem no colo dos municípios, que sequer 
Legislativo convidou autoridades da militares para a nossa cidade, sendo que no c i d a d e , q u e  e x p e r i m e n t o u  u m  têm recebido a contrapartida dos impostos 
cidade para comparecerem à Câmara com Batalhão falta cerca de 160 policiais, o desenvolvimento econômico muito que são cobrados da nossa sociedade para 
o objetivo de discutirem a questão da que, segundo ele, não quer dizer que a superior ao da maior parte das cidades de a prestação de serviço público, recebendo, 
Segurança Pública em Ubá. A reunião Polícia Militar não irá desempenhar os Minas Gerais. no entanto, todas as cobranças referentes 
aconteceu no dia 31/03/14 e contou com a seus serviços com qualidade e dedicação. Como solução, o Delegado afirmou que é ao desenvolvimento dos serviços que 
participação do Prefeito Vadinho Baião, Ele esclareceu que a solução para esse necessário dentro do município de Ubá, deveriam ser prestados. Ele destacou que a 
dos Delegados de Polícia Civil Bruno problema não virá neste ano e diz que é urgentemente, um centro de detenção de questão da segurança pública é o maior 
Sales e Rafael Gomes de Oliveira, do necessário que se busquem soluções para a menores e a abertura de vagas em exemplo deste problema. 
Comandante da Polícia Militar, Ten. Cel. violência na região que não passem apenas presídios maiores, porque um dos grandes A omissão do Estado também foi citada 
Lúcio Mauro Campos, e do PM Capitão pelo aumento de efetivo, até porque o problemas atualmente enfrentados é o de pelo vereador Rafael Faeda.
Castro. problema não é só esse, já que existe todo que muitos dos cr iminosos são Já o vereador José Roberto diz que os 
O vereador Jorge salientou que está um conjunto formado por um sistema de apreendidos, mas não permanecem presos dados apresentados pelos convidados, 
ficando cada vez mais difícil conviver com justiça, um sistema de defesa e a própria por falta de vagas. atestando a diminuição da criminalidade 
a violência em Ubá, já que o tempo todo a sociedade, que precisam trabalhar de uma O Delegado Rafael Gomes corroborou as na cidade, não condizem com a realidade 
população se depara com roubos, disparos maneira integrada para fazer face à palavras do Delegado Bruno Sales, percebida pela população. Ele citou como 
de tiros, jovens armados, etc. criminalidade que tem aumentado em todo contando que em um ano foram realizadas exemplo o que vem ocorrendo nos bairros 
Perguntado pelo vereador Jorge, o o país. 30 operações de combate ao tráfico de Palmeiras e Schiavon, onde a maior parte 
Comandante PM informou que dispõe Em seguida, o Comandante disse que drogas, que resultaram na prisão de 55 dos comerciantes já foi assaltada pelo 
atualmente de cerca de 500 militares que apesar da crescente violência comentada traficantes e apreensão de 39 veículos. menos duas vezes. 
precisam ser distribuídos para 27 pelo vereador Jorge, que às vezes salta aos Segundo ele, foram realizadas também O Comandante PM esclareceu que os 
municípios da região. olhos em determinados locais, ela não três operações de combate à receptação, dados por ele apresentados dizem 
O convidado explicou que a distribuição é reflete o que de fato aconteceu na cidade que resultaram na prisão de 16 respeito à cidade como um todo e não a 
feita de forma que haja, obrigatoriamente, de Ubá em 2013 que, segundo ele, fechou receptadores. bairros específicos. Ele disse, ainda, que 
o mínimo de oito militares em cada o ano com indicadores melhores que os do O Prefeito Vadinho Baião ponderou que a quando se consegue diminuir esses 
município atendido pelo Batalhão e que ano de 2012. Ele contou que houve questão da segurança pública é um índices em 10 ou 20%, como foi o caso, 
maior destacamento se encontra na cidade resultados positivos no Batalhão, mas que, problema de todo o país. Ele afirmou que, infelizmente eles não trazem grande 
de Ubá, seguida de Viçosa e Visconde do considerando-se toda sua área de dentro das possibilidades, a prefeitura tem impacto no que diz respeito à sensação 
Rio Branco. abrangência, houve um aumento de 20% investido como parceira das polícias de segurança. 

Depois de muita discussão, apesar da tendo como base o IPCA (Índice Nacional A tramitação da matéria na Câmara de reajuste proposto, de seis para oito por 
intenção de alguns vereadores de que o de Preços ao Consumidor Amplo), do O PL 06/14 esteve na pauta da reunião do cento. Na reunião seguinte, realizada no 
percentual de reajuste fosse maior, foi IBGE, no período compreendido entre dia 17/02. O vereador Jorge Gervásio dia 10/03, Samuel explicou as razões pelas 
aprovado por unanimidade em 17/03 o 01/01/2013 e 31/12/2013, acrescido de propôs uma emenda ao projeto, alterando o quais a Prefeitura alegou não poder alterar 
Projeto de Lei nº 06/14, que “Dispõe sobre ganho real. A inflação acumulada neste seu artigo 2º, passando o percentual de a proposta inicial, sendo tais razões 
a revisão geral da remuneração dos período, de acordo com o IPCA, foi de reajuste de seis para oito por cento. Junto novamente questionadas por alguns dos 
servidores municipais, conselheiros 5,91%. À recomposição da perda com o vereador Jorge, assinaram esta vereadores. Um pedido de vista concedido 
tutelares, ocupantes de função pública e inflacionária pretende-se garantir, ainda, o proposta de emenda os vereadores Rafael ao vereador Oswaldo Peixoto transferiu a 
pessoal contratado temporariamente por ganho real de 0,09%. Faeda, Oswaldo Peixoto, Maurício discussão e votação do PL 06/14 para o dia 
excepcional interesse público do Poder O mesmo projeto fixa em R$ 724,00 (valor Valadão e Darci Pires. Em 24/02, pareceres 17/03. O vereador acompanhou a sugestão 
Executivo de Ubá, bem como dos do atual salário mínimo) o novo piso jurídicos definiram a emenda como do par Jorge Gervásio pedindo que o Líder 
proventos de aposentadoria e pensões, no salarial para os servidores públicos e inconstitucional, e o vereador Jorge do Governo tentasse mais uma vez que o 
exercício de 2014, e dá outras contratados do Poder Executivo. Gervásio pediu vista do projeto, Executivo revisse o percentual do reajuste. 
providências”. De acordo com a Prefeitura, “conquanto o solicitando ao Líder do Governo na Após a discussão final do PL 06/14 no dia 
A proposta, recebida pelo Legislativo em índice seja aparentemente modesto, não Câmara, vereador Samuel Gazolla, que é 17/03, a matéria foi aprovada por 
10/02, previa a revisão geral da tenham dúvidas de que será necessário Líder do Governo na Câmara, que unanimidade e o salário do funcionalismo 
remuneração dos agentes públicos esforço para que se possa honrar o intercedesse junto ao Executivo para que público municipal do poder Executivo foi 
mencionados acima no percentual de 6%, pretendido”, destacou a mensagem. reenviasse a matéria alterando o percentual reajustado em 6%.

Vereadores discutem segurança 
pública em Ubá com autoridades 

Câmara aprova reajuste salarial de servidores 
Apesar de tentarem percentual maior,  vereadores apr ovam reajuste salarial 

de 6% para os servidores públicos municipais do Pod er Execut ivo

A reunião aconteceu no Plenário da Câmara em 31/03/14



Sou vereador suplente e nesse mês de abril estarei substituindo o 
vereador pastor Darci, que se encontra afastado por licença médica.  
E como eu não estarei escrevendo aqui nos próximos meses gostaria de 
deixar o meu facebook para que vocês possam acompanhar o trabalho 
que realizo em favor da população ubaense: facebook.com/José 
Roberto Filgueiras. Ou email:  jrfilgueiras@hotmail.com
Esse ano de 2014 é o prazo máximo que os governos municipais têm 
para dar destino correto para todo lixo produzido em sua cidade , seja 
por meio de aterro sanitário ou controlado ou até mesmo pagar para que 
esse lixo seja levado para outra cidade, como é o caso de ubá.

Preservação ambiental é a prática de preservar o meio ambiente. Essa preservação é feita 
para beneficiar o homem, a natureza ou ambos. A pressão por recursos naturais muitas vezes 
faz com que a sociedade degrade o ambiente a sua volta, por isso é essencial as medidas de 
preservação Trata-se de uma preocupação crescente por parte das pessoas, organizações e 
governo, para tentar garantir que tenhamos um planeta ambientalmente mais sustentável. A 
p r e s e r v a ç ã o  a m b i e n t a l  é  u m  d e v e r  d e  t o d a s  a s  p e s s o as .  
Voltando para a nossa realidade devemos tratar desse assunto com seriedade, vejamos o 
nosso rio ubá, boa parte do esgoto da cidade é despejado nele, temos que criar alternativa para 
que o rio não chegue ao seu fim, e vamos trabalhar propondo soluções e medidas ao prefeito 
para recuperar o nosso rio.
E o nosso trânsito outro grande poluidor ambiental, cada dia pior, uma solução seria investir 
no transporte coletivo, criando mais linhas alternativas, ônibus mais confortáveis, 
pontualidade, linhas menores para que o usuário possa chegar ao seu destino com mais 
rapidez, essas seriam algumas medidas a ser tomada para melhorar o nosso trânsito. Enfim 
estaremos nesse nosso espaço informado a todos os leitores algumas medidas para melhorar 
a vida em nossa cidade.

JUVENTUDE  – Através de uma iniciativa de nosso mandato de 
vereador, criamos há mais de um ano o projeto Caravana da Juventude. 
Através de ações itinerantes nos bairros e comunidades, estamos 
construindo uma nova realidade com grande parte dos jovens, 
superando a violência, as drogas e a falta de oportunidades para o 
mercado de trabalho. 
Além das intervenções para criação de redes/grupos de apoio para a 
juventude superar os problemas do dia a dia, são promovidas 
apresentações culturais e artísticas uma vez por mês nos bairros. 
Agora em abril estamos mobilizando a realização da oficina de 

Empreendedorismo Juvenil. 
A proposta é despertar o potencial criativo dos jovens, visando o ato de começar algum 
empreendimento com ideias inovadoras, ofertando suporte para o primeiro emprego ou um 
primeiro negócio. 
A oficina foi marcada para o dia 10 de abril, às 19h na Câmara Municipal de Ubá. 
Mais informações em nossa página no facebook/Vinicius Samor de Lacerda ou no e-mail: 
vsdl@oi.com.br

MEIO AMBIENTE – Protocolei no mês passado no Ministério Público em Belo Horizonte 
mais uma denúncia a respeito dos desmatamentos realizados em Ubá para fins de 
loteamentos. 
Muitos por incrível que pareçam estão com o aval da prefeitura, mas desrespeitam o meio 
ambiente e estão acabando com o pouco de verde que ainda possuímos. 
Dessa vez além da denúncia direto no Ministério Público do Estado, realizei também na 
Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. 
Vamos aguardar que a justiça consiga barrar e penalizar esses absurdos.

PAVIMENTAÇÕES  – Através da Indicação nº 361/13, de 12 de agosto 
de 2013, solicitei o envio de correspondência ao Prefeito para que 
determinasse ao setor competente da Secretaria de Obras e Serviços 
Públicos o recapeamento asfáltico para tamponamento de buraco 
causado por afundamento do calçamento, na Rua Hamilton Peluso, 
próximo ao nº 360, no Bairro Peluso, atendendo ao pedido de morador.
Também solicitei à Prefeitura, pela Indicação nº 346/13, de 15 de julho 
de 2013, o asfaltamento da Rua Lambari, no Bairro Ponte, a pedido dos 
moradores. 

ABERTURA DE RUA  – Em 15 de julho passado apresentei em 
Plenário o Requerimento nº 180/13, pelo qual solicitei o envio de correspondência ao 
Prefeito para que determinasse ao setor competente da Prefeitura a realização de abertura de 
uma via pública (uma rua) da Avenida Brasil, sentido à Rua Luizinha Pacheco, no Bairro 
Nova Olinda. Tal pedido reiterou indicação de autoria do colega vereador Carlos Rufato.

REFORMA DE PRAÇA  – Em novembro do ano passado, com a Indicação nº 454/13, foi 
solicitado por este vereador o envio de correspondência ao Prefeito para que este 
determinasse ao setor competente da Prefeitura a reforma da pracinha do Bairro Xangrilá, 
bem como a construção de uma área de lazer com brinquedos para uso das crianças da 
localidade. 
Tal solicitação foi motivada por reivindicação dos moradores locais.
 
Sabemos que há muito o que fazer. Mas com sua ajuda, iremos conquistar, a cada dia, uma 
cidade melhor para todos os ubaenses. Conto com você.

FIQUEM POR DENTRO! - Caros ubaenses, cordiais 
saudações!Venho neste espaço externar algumas de minhas ações, 
sendo muitas, lutas que venho enfrentando ao longo dos anos, sempre 
primando por melhorias na vida de todos os cidadãos ubaenses. 
Algumas de minhas ações de relevante impacto nesta cidade, 
formalizadas por meio de proposições, gostaria de compartilhar nesta 
oportunidade. Com o Requerimento 269/2013, solicitei do Executivo, a 
interseção junto ao Deputado Federal Lincoln Portela, para viabilizar 
verba de R$ 160 mil destinados à Creche LUPAM, do bairro Ponte 
Preta. Minha incessante luta em prol de melhorias na prestação de 
serviços públicos aos ubaenses, é representada nesta oportunidade, pelo 

Requerimento 48/2014, onde solicito de forma reiterada, a presença dos proprietários da 
Viação Ubá Transportes LTDA em Reunião Ordinária na Câmara, devido à prestação 
precária de serviços realizada pela empresa.Placas de identificação com referências aos 
bairros de Ubá, também foram objeto de minhas ações com a apresentação do Requerimento 
46/2014, visando uma rápida localização e identificação do trajeto necessária para cada 
munícipe ou visitante. Exercendo minha função de fiscalização, editei o Requerimento 
20/2014, solicitando informações do executivo junto às obras que seriam idealizadas com 
um financiamento de mais de nove milhões, ainda não iniciadas.Lamentavelmente, muitos 
dos pedidos e requerimentos realizados, como exemplos se mostram os ora levantados, não 
foram cumpridos pelo Poder Executivo, que tem competência funcional para tanto, o que não 
quer dizer que não estou sempre buscando tais realizações que se consubstanciarão em 
relevantes melhorias na vida de cada indivíduo. Quero ressaltar que serei sempre atuante em 
prol dos interesses dos ubaenses, sempre idealizando Projetos e Proposições pensando no 
benefício coletivo.Em breve terei novas oportunidades de compartilhar com os leitores 
outras idealizações e benfeitorias que demonstram minha atuação com zelo e 
responsabilidade. Grande abraço a todos! Fiquem por dentro!

PAVIMENTAÇÕES  – Através do Requerimento nº 237/13, de 
setembro de 2013, reiterando indicação de mesma autoria, foi solicitado 
ao Poder Executivo por este vereador inserir na programação de obras 
da administração municipal a realização do asfaltamento dos seguintes 
logradouros públicos do Bairro São José, desta cidade, a pedido dos 
moradores: Rua Orlando Gazolla, Rua Antônio Raimundo, Rua Manoel 
Emídio da Costa e Rua José Jacinto Vieira. Outro asfaltamento 
solicitado foi o da Rua Eliza Amaral Peron, no Bairro Agroceres, pedido 
este constante na Indicação nº 156/13, de abril do ano passado, por 
reivindicação dos moradores locais. Já para a Rua Guerino Peron, no 
Bairro Cristalina, foi pedido à Prefeitura através da Indicação nº 47/13, 

datada de fevereiro de 2013, além de seu calçamento, também a construção de rede de 
esgoto, por solicitação dos moradores. O calçamento da Rua Virgílio Maia Neves, no Bairro 
Pires da Luz, também motivou proposição deste vereador, sendo pedido constante na 
Indicação nº 349/13, de julho passado.
CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS  – Além do calçamento, solicitei ao Prefeito a 
construção de rede de captação de águas pluviais no final da Rua Virgílio Maia Neves, no 
Bairro Pires da Luz, a pedido dos moradores, na Indicação nº 349/13.
REDE ELÉTRICA  – Pela Indicação nº 45/13, de fevereiro do ano passado, solicitei à 
Prefeitura que intercedesse junto à Energisa, visando a possibilidade da colocação de rede 
elétrica no final da Rua João Peron, passando próximo do Campo do Azulão até a 
propriedade do Senhor Angelo Camilotto, a pedido dos moradores.
ABERTURA DE AVENIDA – A Indicação nº 88/13, de minha autoria, de março de 2013, 
solicitava ao Poder Executivo a  realização de estudos técnicos necessários, visando a 
elaboração de um Projeto de abertura de uma Avenida no lado esquerdo no porto de partida da 
Ponte Preta, margeando o Rio, fazendo retamento do rio até a ponte do Anel Viário da 
Comunidade dos Mendes. 

DESOBEDIÊNCIA CIVIL - O Prefeito Vadinho Baião procurou a 
mídia para anunciar que irá comandar um bloqueio no tráfego da 
Rodovia MG-447, Ubá-Visconde do Rio Branco. Será um protesto 
contra o Coordenador do DER-MG Regional, Dr. Paulo Sérgio Rezende; 
disse que foi informado que o engenheiro não gosta dele, e também o 
DER está exigindo de algumas empresas á beira da rodovia uma melhor 
adequação para o acesso às mesmas. Lembro-me que na época que 
estava sendo construída a pista de continuação da Beira Rio, que leva à 
Itatiaia e bairros próximos, houve comentários que ali contrariava as 
normas do DER, pois os carros saem da ponte e entram a direita na nova 
pista, sem terem um local para desaceleração. Cheguei a advertir sobre 

isto, como Presidente da Comissão de Obras da Câmara Municipal. Mas duas coisas chamam 
a atenção: primeiro, na campanha eleitoral, foi divulgado ao extremo que a   grande vantagem 
de se votar na dobradinha Vadinho Baião (PT)-Dr. Eduardo (PSDB), seriam as ligações que 
teriam com os governos federal e estadual, o que facilitaria tudo para o município; segundo, o 
Diretor-Geral do DER-MG é o nosso conterrâneo Dr. José Hélcio Montese, nascido e criado  
próximo a citada rodovia, onde ainda residem seus pais. Será que não procuraram o Dr. José 
Hélcio, para resolver o problema, ou o Dr. Paulo Sérgio está mesmo cumprindo as normas de 
segurança? O assunto tem de ser melhor esclarecido, inclusive com a participação da Câmara. 
Todos se lembram, já vai para um ano, o prefeito para conseguir empréstimos junto ao BDMG 
e Caixa Federal, algo perto de dez milhões, arregimentou moradores de alguns bairros e 
alugou coletivos para que eles invadissem a Câmara, em flagrante desrespeito ao Legislativo, 
e pressionassem os vereadores. A matéria foi aprovada, mas até hoje não se sabe se o dinheiro 
veio e o que foi feito dele, caracterizando a falta de transparência que é a marca desta 
administração. Manifestação para receber mais recursos para a saúde ou contra a violência 
que tomou conta da cidade e região, nada. Por falta de espaço, no próximo número,  faremos 
um comentário baseado na música do genial Noel Rosa, Pra que Mentir?(Texto enviado em 15/03/14)

Nestes 15 primeiros meses de meu mandato como vereador, com os seis 
anos de administração do prefeito Vadinho Baião, todos nesta cidade 
podemos constatar que praticamente nada foi feito. Os fatos que 
comprometem a avaliação de que o atual governo não é satisfatório 
estão bastante visíveis. Saindo às ruas e ouvindo os comentários sobre a 
sua política, ficamos, como cidadãos ubaenses, envergonhados. Na 
postura e na ineficiência do prefeito, que tem deixado a desejar a toda 
esta municipalidade, temos, de outro lado, a glória de estarmos 
realizando um trabalho sério, com uma oposição forte, vigorosa, 
buscando de forma coerente e competente trazer à tona nossos 
problemas mais relevantes, elucidando ao nosso povo as perspectivas 

encobertas, demonstrando nosso inconformismo e nossa luta, como representantes de uma 
sociedade indignada, que está cansada de tanta incompetência, deixando a desejar no 
desenvolvimento e crescimento de nossa cidade. Esta oposição “cheia de si” busca resgatar 
aos ubaenses um tanto de sua estima e de seu valor como cidadãos que sabem o que querem e 
que precisam se fazer ouvir, por isso, todo apoio, toda crítica, todo conhecimento que vocês 
nos trouxeram de acontecimentos negativos e contraditórios executados pela nossa 
Administração Pública, é louvável e contribuirá para fortalecer nosso papel nesta Casa de 
Leis, uma vez que nossa batalha é para o benefício de todos nós. De outro lado, meus nobres 
colegas edis, independentemente de situação ou oposição partidária, têm se doado e trazido 
idéias de muita relevância para melhorar a qualidade de vida dos moradores de Ubá. Mas, à 
medida que os problemas têm surgido ou ressaltado mais, estamos em luta, a favor de vocês, 
nossos leitores, para fazer ressurgir uma Cidade Carinho mais organizada, mais justa, mais 
bonita, com políticas públicas que encham de orgulho todos nós, conforme merecemos e 
tanto precisamos. As discussões que travamos e as soluções que apresentamos em nossas 
reuniões no Plenário da Câmara Legislativa e nos debates na cidade quando encontramos 
com vocês é a razão deste vereador insistir em mudanças positivas.

Prezados senhores leitores, cordiais saudações!

Venho neste espaço, mostrar a vocês algumas de minhas lutas que foram 
consubstanciadas em proposições endereçadas ao Poder Executivo 
Municipal, que possui competência administrativa para executá-las, no 
entanto, que ainda não foram concretizadas.

Por meio da Indicação nº 059/2014, proposta em 24 de março deste ano, 
indiquei ao Executivo a necessidade de realização de estudos técnicos 
viabilizando a colocação de redutores de velocidade junto à Rodovia 

Ubá/Tocantins, nas proximidades do Posto Uirapuru e também nas proximidades da empresa 
Sodauto, locais onde existem diversas saídas de fábricas de móveis com intenso tráfego de 
veículos leves e pesados.
Outra proposição que merece destaque é o Requerimento 057/2014, que reitera a Indicação 
023/2013.
Proposto em 17 de março de 2014, o Requerimento em referência solicita novamente ao 
Poder Executivo, estudos técnicos necessários viabilizando a abertura de uma rua no bairro 
Industrial, entre as ruas Rio Grande do Sul e a Giovane Biscotto, aos fundos da loja “Souza e 
Filho”, o que beneficiaria moradores e transeuntes daquela localidade.
Por fim, nesta oportunidade, temos o Requerimento 056/2014, que de igual forma aos 
anteriores citados, indica ao Executivo que promova estudos técnicos visando à alteração do 
curso do Rio Ubá, em um pequeno trecho nas proximidades da Igreja dos Mendes e da 
Empresa Abacatinho haja vista diversos transtornos ocasionados com as obras do Aeroporto 
Municipal, com a verificação de impactos ambientais entre outras medidas importantes.
Lamentavelmente, estas benfeitorias que beneficiariam milhares de ubaenses, ainda 
carecem de execução, motivo pelo qual, continuarei minha luta em prol de toda a 
comunidade desta cidade carinho, que merece toda atenção e infraestrutura adequadas.

EDUCAÇÃO SEMPRE! - Somos sabedores que a educação é um dos 
pilares mais importantes para o desenvolvimento das nações. 
Defendemos que toda despesa do poder público na área da educação 
deve ser considerado como investimento, pois investir na educação é 
investir no desenvolvimento do município, do estado e da nação. Nos 
últimos anos a educação pública tem tido avanços, não tanto  como 
gostaríamos, principalmente no que tange a valorização dos 
profissionais da educação, pois são estes a mola mestra da 
transformação da sociedade. Sabemos que na atualidade todos os 
anseios da sociedade em melhoria da qualidade de vida, seja no meio 
ambiente, no trânsito, na política, no exercer da cidadania, na própria e 

em tantos outros temas, são colocados a importância do papel escola na resolução destes 
anseios. O que é justo, pois realmente a educação é a base de tudo. Ocorre que essa 
“responsabilidade” da educação, das escolas e dos profissionais da educação, não vem 
acompanhada da devida valorização, na prática, do importante ato de educar.
Neste sentido é que minhas ações em nosso mandato de vereador têm direcionado esforços 
para buscarmos a devida valorização, na prática, da educação, que podem ser acompanhadas 
através das preposições de nosso mandato (indicação, requerimento e representação), cuja 
temática é a educação, desde a melhoria da infraestrutura e equipamentos das escolas, a 
construção de novas creches, a valorização dos profissionais da educação, ginásio coberto, 
entre outras ações que possuem como foco a temática educacional.
Nos últimos anos a educação pública municipal conquistou, acredito, vários avanços, todos 
eles, necessariamente, passaram pelas mãos dos profissionais da educação e são estes os 
maiores responsáveis pelos avanços, pois com  profissionalismo e dedicação, mesmo diante 
de várias adversidades, tem transformado, para melhor, a vida de milhares de crianças, 
jovens e adultos de nossa cidade, nosso estado e nosso país. 
Então dedico a estes profissionais meus sinceros parabéns e fico à disposição de todos!

HOMENAGEM ÀS NOSSAS QUERIDAS MULHERES 
UBAENSES – Continuando nossa conversa caros amigos e amigas, 
gostaria de parabenizar todas as mulheres ubaenses pelo seu dia, que foi 
comemorado em 08 de março. Penso que todos os dias é dia de nossas 
divas, tanto as ubaenses como todas as brasileiras, pois essas são 
verdadeiras heroínas que se levantam diariamente sempre primeiro que 
todos os outros em uma casa, e também são sempre as últimas a se 
deitarem, pois seu trabalho nunca acaba, mesmo quando trabalham fora 
as tarefas domésticas estão sempre lhe esperando em casa. Mulheres, se 
vocês soubessem como nós homens precisamos de vocês, pois até para 
vir ao mundo dependemos dessas maravilhosas e lindas mulheres. 

Lindas sim, na sua beleza física e no seu eterno amor e coragem para nos defender, sejam 
filhos ou marido. Sempre que pensamos na força das mulheres nos vem em mente a figura 
materna, da mulher guerreira, aquela que luta incansavelmente pela manutenção de seu lar, 
de sua família, mas sem deixar de ir à luta. É com grande satisfação que hoje vemos as 
mulheres, finalmente, conquistarem os espaços por que tanto lutaram. Buscaremos sempre 
preservar a igualdade entre homens e mulheres e garantir os direitos e cuidados de que tanto 
necessitam.E para aquele homem que se atreva a levantar as mãos para uma mulher, que se 
lembre sempre que ele nasceu de uma mulher. Não poderia deixar de dizer que essas palavras 
são inspiradas em meu casamento de mais de 30 anos com minha querida esposa Margareth 
Faeda e minhas duas filhas Jessika e Luiza. Que Deus abençoe nossas maravilhosas 
mulheres! // PALAVRA LIVRE  – Orgulho-me de ter criado essa página central do Jornal “O 
Legislativo”, com o objetivo de conversarmos sobre vários assuntos de nossa cidade, não 
necessariamente falar sobre projetos ou requerimentos, mesmo que nada proíba, pois estes 
estão em outra página do jornal. Por isso, como criador dessa página central, peço a 
compreensão dos leitores. Por ser uma ideia nova para nós vereadores, tenho certeza que, 
com o tempo, iremos nos adaptar e melhorar ainda mais esse veículo de comunicação.
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No ultimo dia 31 de março, recebemos em nossa Casa Legislativa várias autoridades representando os mais diversos seguimentos do Poder Público, responsáveis pela segurança 
de nossa cidade de Ubá.Em pauta, o crescente número de furtos, roubos, homicídios, e, principalmente, do tráfico ilícito de entorpecentes.
Infelizmente, Ubá não está imune à violência, resultado, principalmente, do aumento do consumo de drogas, entre elas o crack, responsáveis por elevar os números da 
criminalidade. A sensação de insegurança tomou conta da vida dos brasileiros nos últimos anos e a preocupação com o futuro é grande, pois sabemos que não existem soluções 
para o problema em curto prazo. 
A Polícia Militar, dentro de suas limitações técnicas e de efetivo, tem feito de tudo para minorar o problema, com o aumento do policiamento ostensivo e a implantação de 
programas educativos. O mesmo podemos dizer da Polícia Civil, que tem feito um grande trabalho na solução dos crimes mais relevantes ocorridos na cidade. Os números 
apresentados comprovam uma significante redução dos crimes violentos, ao mesmo tempo, temos um alto índice de sucesso na solução desses crimes. O Poder Judiciário, embora 
enfrente o grave problema da falta de vagas, principalmente com relação aos menores infratores, tem lutado incessantemente para que possa fazer cumprir suas decisões judiciais, 
retirando os criminosos de circulação. Já o Poder Executivo Municipal não mede esforços para enfrentar a questão. Além do apoio oferecido à Polícia Militar, investe em 
iluminação pública, equipamentos urbanos e políticas sociais para aumentar a segurança, bem como em áreas de lazer, para afastar os jovens da criminalidade.
Entretanto, sabemos que tudo isso ainda é pouco. Está na hora de assumirmos nossa responsabilidade como cidadão, como pais e como mães. A desestruturação da família talvez 
seja a principal responsável por toda essa situação em que vivemos hoje. A valorização do núcleo familiar, a meu ver, é a arma segura e eficaz para enfrentarmos tão grave 
problema em nossa cidade.


