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PODER LEGISLATIVO HOMENAGEIA 
LÍDERES COMUNITÁRIOS

Plano Diretor: confira como 
foi o terceiro seminário 

Câmara realiza licitação para melhorias em sua sede
 Visando reparar danos e 
melhorar suas instalações, tornan-
do-as mais funcionais e acessíveis, 
a Câmara Municipal de Ubá 
(CMU) iniciou processo licitatório 
para a reforma do seu prédio. 
Trata-se da “contratação de 
empresa especial izada para 
execução de obras de ampliação e 
reforma do Edifício Vereador 
Oswaldo Salgado Guimarães, 
compreendendo o fornecimento de 
todos os materiais, ferramentas, 
equipamentos e mão de obra 
especializada, conforme especifi-
cações técnicas previstas no 

Projeto Básico/Projeto Executivo, 
planilhas e cronograma físico-
financeiro do Edital”, publicado 
em 8 de agosto do Diário Oficial 
Eletrônico do Município e no site 
da CMU.
 Os serviços serão executa-
dos nas áreas interna e externa do 
Edifício Sede do Poder legislativo 
Ubaense, havendo, ainda, a 
ampliação do mesmo em duas 
salas, uma no pavimento térreo e 
outra no segundo andar. No 
telhado, a estrutura metálica será 
completamente renovada e serão 
colocadas telhas galvanizadas e 

calhas maiores. O piso do segundo 
pavimento, que se encontra 
danificado, será trocado. Os 
banheiros serão reformados e 
adaptados para atender à Lei de 
Acessibilidade, anseio antigo dos 
vereadores e da população. 
Também será reformado o portão 
da garagem e o prédio receberá 
nova pintura.
 A m o d a l i d a d e  d e s t a 
licitação é Concorrência do tipo 
“menor preço global”, de execu-
ção indireta sob o regime de 
empreitada por preço unitário, 
regido pela Lei Federal nº 8.666, 

de 21/6/1993 e suas alterações, Lei 
C o m p l e m e n t a r  n º  1 2 3 ,  d e 
14/12/2006, e pelas demais 
condições fixadas no Edital, às 
quais os interessados devem 
submeter-se  sem quaisquer 
restrições. 
 O recebimento das propos-
tas está agendado para o dia 12 de 
setembro, na sede da Câmara. O 
edital está disponível em nossa 
página na internet (www.u-
ba.mg.leg.br). 
 Outras informações pelo 
telefone (32) 3539-5000 ou e-mail 
licitação@uba.mg.leg.br. 

CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO

Pág 02

CMU sedia plenária regional
do Parlamento Jovem

Págs 04 e 05

Pág 03

Confira as plantas que integram o projeto arquitetônico

 Audiência pública realiza-
da em 13 de agosto, no plenário do 
Leg i s l a t i vo  Ubaense ,  pe lo 
Conselho Regional de Fisioterapia 
e Terapia Ocupacional da 4ª 
Região (Crefito-4 MG), reuniu 
dezenas de profissionais de toda 
região para falar sobre os 50 anos 
de conquistas das profissões.
 Estiveram presentes no 
evento o presidente da Câmara 
Municipal de Ubá, vereador Jorge 
Custodio Gervasio, o vereador 
Edeir Pacheco da Costa, o prefeito 
de Ubá, Edson Teixeira Filho, o 
presidente do Crefito-4, Anderson 
Luís Coelho, a diretora-secretária 
do Crefito-4, Flávia Massa, e os 
delegados de representação 
política de Ubá, Juiz de Fora, 
Muriaé, Ipanema e Cataguases, 
respectivamente, Geovane Lima, 
Walker Ferreira, Jaqueline Freitas, 
José Avelino de Melo Júnior e João 
Márcio Vicente. 
 O Conselho homenageou 
profissionais da região que contri-
buíram para o fortalecimento local 

das profissões. São eles: Adelton 
Andrade Barbosa, Abel Alves 
Marcelo, Carlos Eduardo Milagre 
Quirico, Geovane Elias Guidini 
Lima e Monique Moysés Froes. 
Além deles, Anderson Coelho e 
Flávia Massa foram agraciados 
pela Câmara Municipal de Ubá e 
pelos profissionais da cidade. O 
prefeito Edson Teixeira Filho e o 
presidente da Casa Legislativa, 
Jorge Custodio Gervasio também 
recebe ram homenagens  do 
Conselho, assim como a Banda de 
Música do 21º Batalhão da Polícia 
Militar, que abrilhantou o encon-
tro.
 Em seu discurso, Jorge 
parabenizou os profissionais da 
fisioterapia e da terapia ocupacio-
nal pelas conquistas e os homena-
geou com a entrega de uma moção 
de congratulações e aplausos ao 
presidente do Crefito-4, Anderson 
Luís Coelho. “No cinquentenário 
de regulamentação da fisioterapia 
e da terapia ocupacional no Brasil, 
que conta com 26 mil profissionais 

em Minas Gerais, esta Casa 
aplaude as realizações do Crefito-
4, na pessoa de seu presidente, 
senhor Anderson Luís Coelho. 
Que a busca de novos conhecimen-
tos em prol do desenvolvimento 
seja contínua, não só na recupera-
ção dos pacientes, mas ainda 
conquistando a cada dia o reconhe-
cimento do seu trabalho e seu 
espaço permanente nos cuidados 

com a vida. A todos estes profissio-
nais, especialmente os da nossa 
cidade e da nossa região, que 
atuam diariamente valorizando a 
vida, buscando sempre a promo-
ção, manutenção, proteção e 
recuperação da saúde física, 
sensorial, psicológica e social, o 
nosso abraço com votos de muito 
sucesso e muitas conquistas”, 
concluiu.

Legislativo Ubaense e Crefito trocam
 homenagens em audiência na Câmara
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ACONTECEU NO PLENÁRIO

 A Câmara Municipal de Ubá 
sediou, em 14 de agosto, a Plenária 
Regional do Projeto Parlamento 
Jovem de Minas (PJ) 2019, polo Capa-
raó. O evento, que antecede a Etapa 
Estadual do PJ, contou com a presença 
de cerca de 160 pessoas incluindo 
estudantes de Ensino Médio e repre-
sentantes políticos das cidades perten-
centes ao polo que também é compos-
to por Paula Cândido, Piedade de 
Ponte Nova, Piranga, Ponte Nova, 
Urucânia, Visconde do Rio Branco e 
Viçosa.
 A abertura do encontro contou 
com a participação do presidente da 
Câmara Municipal de Ubá (CMU), 
vereador Jorge Custodio Gervasio. 
Além dele, participaram do evento, o 
presidente da Escola do Legislativo de 
Ubá, vereador José Roberto Reis Fil-
gueiras, o segundo-secretário da 
CMU, vereador Luis Carlos Teixeira 
Ribeiro, e os vereadores, Darci Pires 
da Silva e Edeir Pacheco da Costa. 
Também estavam presentes, o presi-
dente da Câmara Municipal de Viçosa, 
vereador Antônio Elias Cardoso, a 
presidente da Câmara Municipal de 
Ponte Nova, vereadora Ana Maria 
Ferreira Proença, além de outros 
representantes das Câmaras que inte-
gram o polo.
 Jorge Custodio Gervasio para-
benizou a todos os estudantes presen-
tes e agradeceu a oportunidade de a 
CMU sediar o evento.  “Parabenizo a 
todos que estão aqui, especialmente os 
estudantes, pois, a participação de 
vocês é de extrema importância para 
que a gente possa discutir soluções em 
forma de leis, para ajudar pessoas que 
sofrem discriminação, tanto física, 

quanto verbal, quanto racial. Agrade-
ço também a Câmara Municipal de 
Viçosa por nos proporcionar este 
momento, trazendo este grande evento 
para a Câmara Municipal de Ubá”, 
declarou.
 O presidente da Câmara Muni-
cipal de Viçosa, Antônio Elias Cardo-
so ressaltou a satisfação em ver o enga-
jamento político dos jovens. “É um 
enorme prazer olhar para vocês aqui, 
agora, e enxergar jovens tão envolvi-
dos, juntos em prol de mudanças posi-
tiva no nosso País”, ressaltou.
 A presidente da Câmara Muni-
cipal de Ponte Nova, Ana Maria Ferre-
ira Proença, falou sobre a importância 
do envolvimento das câmaras munici-
pais com os jovens, por meio do Parla-
mento Jovem. “Nós não tivemos esta 
oportunidade, nunca vivemos uma 
experiência como esta. A responsabili-
dade tanto nossa quanto destes estu-
dantes é bem grande. A escolha do 
tema foi ímpar, sobre a discriminação 
étnico-racial, quero dizer aqui, con-
victa, mulher, negra e mãe de outro 

tipo de religião, existe todo tipo de  
discriminação, e é com muito prazer 
que digo que as propostas que vocês 
irão defender estão diretamente liga-
das a nós e agradeço a oportunidade de 
Ponte Nova participar deste importan-
te projeto”, disse.
 Durante a plenária, as propos-
tas referentes ao tema “Discriminação 
étnico-racial” que haviam sido priori-
zadas nos Grupos de Trabalho Regio-
nal, na semana anterior, voltaram a ser 
discutidas e votadas para que ao final 
fossem escolhidas sete propostas para 
serem defendidas na Etapa Estadual 
que será realizada na Assembleia 
Legislativa de Minas Gerais, no perío-
do de 18 a 20 de setembro.
 A mesa diretora para a direção 
dos trabalhos foi composta por seis 
estudantes. Eles foram os responsáve-
is por conduzir a discussão das pro-
postas com os subtemas “Desigualda-
des socioeconômicas”, “Violências 
por motivos étnico-raciais” e “Direito 
às identidades e à diversidade cultu-
ral”. Algumas propostas que serão 
levadas à Plenária Estadual são relaci-
onadas a educação, projetos sociais, 
além de empregos e ampliação de 
serviços de denúncias.
 Os estudantes também vota-
ram as sugestões do tema para o próxi-
mo ano, apresentadas pelas cidades 
que integram o polo, sendo o escolhi-
do: “Combate a homofobia”, sugerido 
pela cidade de Ponte Nova. O tema 
será novamente levado para votação 
na Etapa Estadual.
 E por fim, foram votados os 
representantes de cada município que 
irão participar da etapa estadual, e o 
Parlamento Jovem de Ubá será repre-
sentado pelas estudantes Sara Isabelle 
Olympio Soares e Stefanny Cristiny 
Coutinho Silva Teixeira.
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ACONTECEU NO PLENÁRIO

Reunião sobre mineração
 Femac / ZMM

16/08/19

Reunião da Associação Ubaense de
 Famílias e Amigos dos Autistas-AUFA

23/08/19

Cerimônia (dispensa e compromisso) 
Junta de Serviço Militar

28/08/19

Plenária Regional do Parlamento Jovem 
 é realizada na Câmara de Ubá

PROJETOS INSTITUCIONAIS

AGOSTO de 2019 AGOSTO de 2019

TRANSPARÊNCIA

Balanço Contábil parcial de 2019 - despesas de julho

 Em agosto, a Câmara Muni-
cipal de Ubá (CMU) aderiu ao siste-
ma de Compras Governamentais do 
Ministério da Economia, o Com-
prasNet. O Sistema Integrado de 
Administração de Serviços Gerais 
(SIASG) foi instituído pelo art. 7º do 
Decreto nº 1.094, de 23 de março de 
1994, para apoio às atividades ope-
racionais e integrar os órgãos da 
Administração Pública Federal dire-
ta, autárquica e fundacional.
 Os órgãos que não integram 
o sistema do Governo Federal 
podem utilizar o SIASG, integral-

mente ou em módulos específicos, 
por meio de adesão formal para seu 
uso, mediante assinatura de termo de 
adesão. E foi isso que a CMU fez!
 Entre as opções agora dis-
poníveis ao setor de licitações do 
Legislativo Ubaense, temos a con-
sulta e cotação on line de preços, e o 
suporte para realizarmos pregões 
eletrônicos, modalidade reiterada-
mente indicada pelos Tribunais de 
Contas. A partir de setembro, a 
CMU já passa a realizar algumas 
licitações por meio de pregão eletrô-
nico.

Transparência, celeridade e economia:
CMU passa a realizar pregões eletrônicos a partir de setembro

Elemento Descrição da Despesa Valor

331901103.00.00.00 Vencimentos Pessoal Efetivo 105.769,47

331901105.00.00.00 Vencimentos Pessoal Comissionado 75.943,67

331901106.00.00.00 Subsídio vereadores 78.173,92
331901303.00.00.00 Contribuição Patronal INSS 23.606,25

331911302.00.00.00 Contribuição Patronal Ubaprev 33.914,11

333901401.00.00.00 Diárias de Vereadores CMU 3.864,85

333901405.00.00.00 Diárias demais servidores CMU 1.006,43

333903001.00.00.00 Combustíveis Automotivos 1.563,81

333903004.00.00.00 Gás engarrafado 0,00
333903007.00.00.00 Gêneros Alimentícios 1.241,06

333903015.00.00.00 Material para Festividades e Homenagens 0,00

333903016.00.00.00 Material de Expediente 640,00

333903017.00.00.00 Material de Processamento de Dados 0,00

333903019.00.00.00 Material de Acondicionamento e Embalagem 0,00

333903021.00.00.00 Material de Copa e Cozinha 0,00

333903022.00.00.00 Material de Limpeza e Produção de Higienização 793,00

333903023.00.00.00 Uniformes, Tecidos e Aviamentos 0,00

333903024.00.00.00 Material para Manutenção de Bens Imóveis 0,00

333903025.00.00.00 Material para Manutenção de Bens Móveis 435,06

333903026.00.00.00 Material Elétrico e Eletrônico 0,00

333903029.00.00.00 Material para Áudio, Vídeo e Foto 129,00

333903037.00.00.00 Material Para Manutenção de Veículos 1.188,70

333903039.00.00.00 Material Gráfico 0,00
333903042.00.00.00 Material de sinalização Visual e Afins 0,00

333903045.00.00.00 Aquisição de Software de Base 0,00

333903099.00.00.00 Outros Materiais de Consumo 0,00

333903033.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 0,00

333903502.00.00.00 Consultoria Jurídica 0,00
333903699.00.00.00 Outros Serviços de Pessoa Física 0,00

333903901.00.00.00 Assinatura de Periódicos e Anuidades 0,00
333903905.00.00.00 Serviços Técnicos Profissionais 0,00

333903905.00.00.00 Serviços Téc prof - Restos - Contass - EG 437/2018 6.100,00

333903905.00.00.00 Serviços Téc prof - Restos - Vanderlei - EG 438/2018 900,00

333903910.00.00.00 Locação de Imóveis 160,00

Elemento Descrição da Despesa Valor

333903911.00.00.00 Locação de Software - Restos  ERC  - EG 373/2018 590,00

333903912.00.00.00 Locação de Máquinas e Equipamentos 1.769,52

333903912.00.00.00 Locação Maq Equi - Restos - Gard  - EG 379/2018 1.334,90
333903914.00.00.00 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis 0,00

333903915.00.00.00 Manutenção e Cons de Máquinas e Equipamentos 0,00

333903915.00.00.00 Manutenção e Cons Máq Equip - Restos  EG 408/2018 395,00

333903916.00.00.00 Manutenção e Conservação de Veículos 461,09

333903917.00.00.00 Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Outras 0,00

333903919.00.00.00 Exposições, Congressos e Conferências 1.650,00
333903920.00.00.00 Festividades e Homenagens 0,00

333903929.00.00.00 Energia Elétrica 3.227,77

333903930.00.00.00 Serviços de água e esgoto 393,31

333903933.00.00.00 Serviços de Comunicação em Geral 0,00

333903933.00.00.00 Serviços de Correios - Restos - Correios  EG 401/2018 2.021,35

333903934.00.00.00 Serviço de Seleção e Treinamento 0,00

333903943.00.00.00 Serviços de Telecomunicações 4.991,15

333903944.00.00.00 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto 3.300,00

333903948.00.00.00 Serviços Gráficos 1.950,00

333903953.00.00.00 Seguros em Geral 0,00

333903963.00.00.00 Hospedagens 0,00
333903965.00.00.00 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos 0,00

333903968.00.00.00 Serviços de Publicidades e Propaganda 0,00

333903999.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 4.089,41

333903999.00.00.00 Outros Serviços PJ - Restos - LK EG 377/2018 23.224,30

333903999.00.00.00 Outros Serviços PJ - Restos - Seven - EG 299/2018 991,88

333904600.00.00.00 Auxílio Alimentação 8.903,74

333904700.00.00.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 20,29

333904900.00.00.00 Auxílio Transporte 2.998,32

344905206.00.00.00 Aparelhos e Utensílios Domésticos 0,00

344905217.00.00.00 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto 0,00

344905218.00.00.00 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos 0,00

344905219.00.00.00 Equipamentos de Processamento de Dados 0,00
344905224.00.00.00 Mobiliário em geral 0,00

344905227.00.00.00 Veículos Diversos 0,00

Total Total do mês 62.312,03

 O pregão é uma das modali-
dades de licitação do Brasil. Modali-
dade é a maneira como o processo de 
compra de produtos e serviços nas 
administrações públicas é conduzi-
do. No Brasil, existem seis modali-
dades de licitação e cada uma delas 
tem características específicas. As 
cinco primeiras foram descritas pela 
Lei nº 8.666/1993 (Lei de Licitações 
e Contratos). São elas: concorrência, 
tomada de preços, convite, concurso 
e leilão. Já o pregão foi instituído 
posteriormente, por meio da Lei nº 
10.520/2002 e regulamentado pelo 
Decreto nº3.555/2000.
 O pregão é uma modalidade 
de licitação própria para compra de 
bens e serviços comuns de qualquer 
valor. Esses bens e serviços são 
caracterizados por itens sem grande 
complexidade e de fácil reconheci-
mento no mercado. Por lei, o pregão 
não se aplica à contratação de obras 
de engenharia, locações imobiliárias 
e alienações.
 Pelo fato de desburocratizar 
o processo licitatório, o pregão 
garante mais celeridade às licita-

ções. Nessa modalidade, o critério 
do menor preço é obrigatório e as 
fases são invertidas, com a abertura 
das propostas, precedendo a apre-
sentação da documentação. Uma 
das características do preção é a 
possibilidade de manifestação oral 
dos participantes, durante a sessão 
pública, quando acontece a disputa 
em lances sucessivos. A prática do 
pregão é bem menos complexa que 
as demais modalidades de licitação. 
E esse é um dos motivos dele ter sido 
amplamente utilizada pelos gover-
nos nos últimos anos.
 Mas não é só isso. Outras 
características do pregão fazem com 
que ele seja o preferido dos órgãos 
públicos. E a desburocratização do 
processo licitatório é apenas uma  
delas.
 Confira as principais carac-
terísticas do pregão: possui menos 
burocracia; não tem limite de valo-
res; o tipo menor preço é obrigató-
rio; possibilidade de recurso único; 
disputa por lances, facilitando a 
escolha pela proposta mais vantajo-
sa para a administração; possibilida-

de de utilização do Pregão Eletrôni-
co, que amplia a participação, geran-
do economia e transparência aos 
processos licitatórios.

O pregão eletrônico
 Se o pregão veio para des-
burocratizar e simplificar os proces-
sos de licitação, o pregão eletrônico 
possibilitou uma maior transparên-
cia e participação dos certames. 
Regulamentado pelo Decreto nº 
5.450/2005, o pregão eletrônico é 
um formato da modalidade pregão, 
realizado à distância em sessão 
pública, por meio de sistemas eletrô-
nicos.
 A empresa interessada em 
participar do certame ingressa no 
sistema do órgão público que abriu a 
licitação, por meio de cadastro em 
website próprio, recebendo uma 
senha para acesso e certificação. A 
confirmação da certificação dá ao 
fornecedor a habilitação necessária 
para participar dos pregões do 
órgão.
 O pregão eletrônico tem se 
transformado na modalidade mais 

utilizada para realizar as compras e 
contratações públicas em razão da 
transparência e agilidade do proces-
so. A transparência, acessibilidade 
para participação e rapidez dos pro-
cessos, possibilitam mais competiti-
vidade entre os fornecedores e, com 
isto, há uma redução de custos nas 
compras públicas.
 Não é à toa que o pregão 
eletrônico se tornou o queridinho 
dos órgãos públicos. Além de 
aumentar a quantidade de partici-
pantes, permitindo uma maior con-
corrência e, consequentemente, a 
escolha de propostas mais vantajo-
sas, esta modalidade é considerada 
mais ágil e transparente.
 Fator “economia”: uma 
matéria veiculada pela Agência 
Brasil revelou que o pregão eletrôni-
co proporcionou uma economia de 
R$9,1 bilhões nas compras públicas 
em 2013. Foram R$41 bilhões de 
aquisições através desta modalidade 
durante todo aquele ano, de um total 
de R$68,4 bilhões gastos em licita-
ções pelo Governo Federal.
Fonte: RCC Soluções em Licitações

Entenda melhor o PREGÃO

Parlamento Jovem Ubá
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Legislativo realiza terceiro seminário sobre o 
Plano Diretor e passa a receber sugestões da população

PRODUÇÃO LEGISLATIVA
AQUI VOCÊ ACOMPANHA AS PROPOSTAS DOS VEREADORES

Proposições do dia 05/08/2019
ALEXANDRE DE BARROS MENDES (LEK)
Requerimento n.º 110/2019: O vereador que abaixo 
assina requer, na forma regimental e após a devida 
aprovação plenária, o envio de correspondência ao 
Prefeito de Ubá, Sr. Edson Teixeira Filho, para 
solicitar-lhe que determine ao setor competente que 
realize o calçamento da rua Luís Sperandio, bairro 
Mangueira Rural. Esta solicitação reitera o Requeri-
mento 216/2018, de mesma autoria.
ANTERO GOMES DE AGUIAR (ANTERO DO 
ÔNIBUS)
O vereador que abaixo assina requer, na forma 
regimental e após a devida aprovação plenária, o 
envio de correspondência ao Prefeito de Ubá, Sr. 
Edson Teixeira Filho, encaminhando as seguintes 
proposições:
Requerimento n.º 111/2019 - Solicitando que deter-
mine ao setor competente que realize o calçamento 
do córrego dos Braguinhas. Esta solicitação reitera a 
Indicação 749/2017, de mesma autoria, e Requeri-
mento 005/2018 de autoria do vereador Luís Carlos 
Teixeira.
Requerimento n.º 112/2019 - Solicitando que deter-
mine ao setor competente a extensão de rede elétrica 
com a instalação de postes de iluminação pública, em 
um trecho de aproximadamente 200 metros, entre o 
trevo do bairro Santa Edwiges até a Vila Gonçalves, a 
pedido dos moradores. Esta solicitação reitera a 
Indicação 198/2017, de mesma autoria.
Requerimento n.º 113/2019 – Solicitando que deter-
mine ao setor competente a substituição da ilumina-
ção do bairro Santa Edwiges II por lâmpadas mais 
potentes, devido à insegurança causada pelas vias 
pouco iluminadas. Esta solicitação reitera a Indica-
ção 198/2017, de mesma autoria.
DARCI PIRES DA SILVA (PASTOR DARCI)
Moção de pesar N.º 059/2019 - O vereador que 
abaixo assina requer, na forma regimental, que seja 
registrado nos anais do Poder Legislativo Ubaense 
uma Moção de Pesar pelo falecimento da Sra. Mart-
ha Lúcia Trajano Girardi, ocorrido no último dia 21 
de julho nesta cidade de Ubá.
Nascida no dia 24 de agosto de 1935, filha de Antô-
nio Trajano da Costa e Francisca Láuria Trajano, 
dona Martha realizou a sua formação educacional 
frequentando a Escola Estadual Coronel Camilo 
Soares, o Ginásio Mineiro (hoje Escola Estadual 
Raul Soares), o Colégio Sagrado Coração de Maria 
e, por fim, a Escola Técnica de Comércio de Ubá, 
onde concluiu o curso de contabilidade.
Na juventude casou-se com o senhor José Salvador 
Girard com quem teve duas filhas: Miucha e Anna 
Thereza. 
Além de esposa e mãe exemplar, ainda reservou 
parte de seu tempo para o bem-estar da coletividade e 
sociedade ubaense, colaborando na fundação do 
Núcleo Regional de Voluntários de Combate ao 
Câncer e nos trabalhos de evangelização da Fazenda 
do Divino Espírito Santo de Assistência a Dependen-
tes Químicos de Ubá, sendo diretora do Tabajara 
Esporte Clube e Ubá Tênis Clube, coordenando a 
Festa do Ubaense Ausente e sendo membro da 
Irmandade Nossa Senhora da Saúde e o Movimento 
Cultural São José e da Banda 22 de Maio, dentre 
tantos outros feitos notáveis.
Dona de um sorriso sempre aberto, dona Martha 
frequentava a missa todos os domingos, participava 
com imensa alegria de todas as festas religiosas e 
sempre se preocupava em ajudar à todos que necessi-
tassem de uma mão amiga. Muito justo, portanto, 
que a Câmara Municipal de Ubá faça este registro, 
como homenagem sincera a essa grande cidadã 
ubaense. Requer, ainda, que a manifestação de pesar 
do Poder Legislativo seja enviada aos seus familiares 
com os mais profundos sentimentos de todos os 
vereadores desta Casa.
GILSON FAZOLLA FILGUIRAS (PICA-PAU)
O vereador que abaixo assina requer, na forma 
regimental e após a devida aprovação plenária, o 
envio de correspondência ao Prefeito de Ubá, Sr. 
Edson Teixeira Filho, encaminhando as seguintes 
proposições:
Indicação n.º 261/2019 - Solicitando que determine 
ao setor competente a instalação de uma placa de 
“carga e descarga” nas proximidades dos nº 389, da 
rua Augusto Luiz Barbosa, bairro Industrial.
Indicação n.º 262/2019 - Solicitando que determine 
ao setor competente a construção de um redutor de 
velocidade, do tipo passarela elevada para travessia 
de pedestres, na avenida Olegário Maciel, bairro 
Industrial, conforme indicado na Emenda Parlamen-
tar nº 2, de mesma autoria, feita ao Projeto de Lei nº 
078/19.
JANE CRISTINA LACERDA PINTO
Representação n.º 039/2019: A vereadora que abaixo 
assina requer, na forma regimental e após a devida 
aprovação plenária, o envio de correspondência ao 
21º BPMMG solicitando patrulha rural no distrito de 
Miragaia, pelo menos uma vez por dia e nos fins de 
semana, a pedido do líder comunitário local, sr. José 
Carlos Quirino. 
Recentemente ocorreram nesta localidade três 
assaltos com roubo de moto e são frequentes as 
arruaças no fim de semana.
JORGE CUSTÓDIO GERVÁSIO
Moção de congratulações e aplausos n.º 060/2019 – 
O Vereador que abaixo assina requer, na forma 
regimental e após a devida aprovação plenária, a 
inserção em ata, para que permaneça nos anais desta 
Câmara Municipal, de uma Moção de Congratula-
ções e Aplausos ao 3º Sargento PM Célio Ronaldo os 
Santos.
O Sargento Célio incorporou-se à Polícia Militar de 
Minas Gerais há 23 anos, em 1996. Atuou no policia-

mento a pé por 2 anos, por 9 anos na Bike patrulha, 
polícia comunitária e serviço tático móvel. Em 2015, 
realizou o Curso de Formação e Sargentos, curso de 
nivelamento em João Pessoa e é integrante da Força 
Nacional de Segurança Pública desde 2006.  Em 
2008, participou da Missão Rio Nova Maravilha, do 
patrulhamento da Linha Amarela/ Linha Vermelha e 
atuou por 9 meses no Complexo do Alemão. 
Em Ubá desde 2015, registrou várias ocorrências de 
relevância, contribuindo para a qualidade de vida do 
cidadão ubaense na manutenção da ordem pública e 
foi agraciado como Destaque Profissional do 
21ºBPM -MG no ano de 2017.  Esta Casa Legislativa 
requer que cópia desta seja encaminhada ao 3º Sar-
gento PM Célio Ronaldo os Santos, com os cumpri-
mentos de todos os vereadores.
JOSÉ ROBERTO REIS FILGUEIRAS
O vereador que abaixo assina requer, na forma 
regimental e após a devida aprovação plenária, o 
envio de correspondência ao Prefeito de Ubá, Sr. 
Edson Teixeira Filho, encaminhando as seguintes 
proposições:
Indicação n.º 265/2019 - Solicitando que determine 
ao setor competente a pintura de uma faixa de pedes-
tres em frente ao nº 345 da rua Francisco Teixeira de 
Abreu, bairro Palmeiras.
Indicação n.º 268/2019 - Solicitando que determine 
ao setor competente o calçamento da chamada rua 
Maria Zorzan (entrada pela rua Miguel Candian), 
bairro Meu Sonho.
LUIS CARLOS TEIXEIRA RIBEIRO (ESCURO)
O vereador que abaixo assina requer, na forma 
regimental e após a devida aprovação plenária, o 
envio de correspondência ao Prefeito de Ubá, Sr. 
Edson Teixeira Filho, encaminhando as seguintes 
proposições:
Indicação n.º 258/2019 - Solicitando que determine 
ao setor competente a instalação de uma placa de 
“carga e descarga” em frente à Drogaria Mineira, na 
avenida Levindo Coelho, nº 460, bairro Santa Alice.
Indicação n.º 263/2019 - Solicitando que determine 
ao setor competente o tapamento de um buraco 
próximo ao nº 206, da rua José Azevedo, bairro 
Xangrilá.
Indicação n.º 264/2019 - Solicitando que determine 
ao setor competente a construção de um quebra-
molas próximo ao nº 248, da rua Marechal Floriano, 
bairro Vila Casal.
Representação nº 040/2019 - O vereador que abaixo 
assina requer, na forma regimental e após a devida 
aprovação plenária, o envio de correspondência à 
gerência local da Copasa, para solicitar-lhe que 
determine ao setor competente o reparo de vazamen-
to de esgoto na avenida Padre Arnaldo Jansen, nº 
134/fundos, bairro Santa Luzia.
COMISSÃO DE PROTEÇÃO ANIMAL
Requerimento n.º 108/2019: A Comissão de Prote-
ção Animal solicita à Mesa Diretora permissão para 
realizar trabalho de conscientização sobre abandono 
de animais dentro dos limites município de Ubá feito 
pelos demais municípios da região.
VEREADORES EDEIR PACHECO DA COSTA E 
GILSON FAZOLLA FILGUEIRAS
Os vereadores que abaixo assinam requerem, na 
forma regimental e após a devida aprovação plená-
ria, o envio de correspondência ao Prefeito de Ubá, 
Sr. Edson Teixeira Filho, encaminhando as seguintes 
proposições:
Indicação n.º 260/2019 - Solicitando que determine 
ao setor competente a construção de uma academia 
ao ar livre e um escadão na rua Nair de Andrade, 
bairro São Sebastião.
Indicação n.º 266/2019 - Solicitando que determine 
ao setor competente a colocação de postes de ilumi-
nação e uma luminária em frente ao nº 47 da rua Jofre 
da Costa Marques, bairro Meu Sonho.
Indicação n.º 267/2019 - Solicitando que determine 
ao setor competente a finalização do calçamento da 
rua Jofre da Costa Marques, bairro Meu Sonho.
Requerimento n.º 107/2019 - Solicitando que deter-
mine ao setor competente a construção de um redutor 
de velocidade na rua Elias Antônio Laud, bairro 
Ponte Preta, nas proximidades da residência de nº 
683, a pedido dos moradores. Esta solicitação reitera 
a Indicação 289/17, dos mesmos autores e parceria 
com os vereadores Darci Pires da Silva e Joseli 
Anísio Pinto.
Requerimento n.º 109/2019 - Solicitando que deter-
mine ao setor competente que realize estudos técni-
cos que possibilitem a extensão da rede de esgoto 
localizada ao lado do Campo do Olaria até o Rio Ubá, 
a pedido dos moradores. Esta solicitação reitera a 
Indicação 409/17, dos mesmos autores.

Proposições do dia 12/08/2019
ANTERO GOMES DE AGUIAR (ANTERO DO 
ÔNIBUS)
Indicação 271/2019 – Ao Prefeito, solicitando a 
substituição dos equipamentos da academia ao ar 
livre do bairro Eldorado, pois os existentes não são 
próprios para o uso de adultos e idosos.
Indicação 272/2019 – Ao Prefeito, solicitando o 
desentupimento de dois bueiros na rua Rio de Janei-
ro, próximo aos números 40 e 70, bairro Vale do Ipê, 
a pedido dos moradores.
Moção de congratulações e aplausos 065/2019 – Ao 
Coral do Centro de Convivência Primavera, formado 
pelas alunas Juliana, Karol, Isabel, Ludimila, Wes-
ley, Melissa, Luana, Larissa, Laura, José, Julia e 
Emyly, pelos brilhantes eventos do Centro de Convi-
vência e da Prefeitura Municipal. 
Representação 041/2019 – Ao DEER, solicitando a 
construção de um quebra-molas na avenida Quintino 
Poggiali (trecho da rodovia MG-447), em frente à 
concessionária Volkswagen.
Requerimento 114/2019 – Ao Prefeito, solicitando o 
calçamento de cerca de 60 metros finais, da rua 

Veneza, bairro Fazendinha II. Reitera a Indicação 
745/2017 do vereador José Roberto Reis Filgueiras.
GILSON FAZOLLA FILGUIRAS (PICA-PAU)
Indicação 269/2019 – Ao Prefeito, solicitando a 
instalação de tachões em ambos lados da curva nas 
imediações dos números 210 e 251 da Rua José 
Augusto Marcos, bairro Ponte Preta, bem como, que 
determine á Divisão de Trânsitos, que realize estudos 
técnicos, visando minimizar acidentes na região.
Moção de congratulações e aplausos 062/2019 – Ao 
Sr. Ronaldo Gomes de Oliveira, pelos relevantes 
serviços prestados à Câmara Municipal de Ubá, 
enquanto ocupou a função de Motorista. 
Moção de congratulações e aplausos 063/2019 – Ao 
Esporte Clube Olaria e seu treinador, Arnaldo Apare-
cido Cordeiro, pela conquista do Campeonato Regi-
onal Sub-15, de 2019, da LAU.
M O Ç Ã O  D E  C O N G R AT U L A Ç Õ E S  E 
APLAUSOS 064/2019 – Ao Centro Esportivo 
Ubaense e seu treinador, Leôncio de Paula Pacheco 
Neto, pela conquista do Campeonato Reg. Sub-13, 
de 2019, da Liga Atlética Ubaense.
JORGE CUSTÓDIO GERVÁSIO
Moção de congratulações e aplausos 068/2019 – Ao 
Senhor Anderson Luis Coelho, presidente do Conse-
lho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 
da 4ª Região (CREFITO-4),
JOSÉ ROBERTO REIS FILGUEIRAS
Indicação 270/2019 – Ao Prefeito, sugerindo o envio 
à Câmara de Projeto de Lei que institua uma Política 
de Educação Ambiental para o município de Ubá. 
Indicação 277/2019 – À Secretaria de Ambiente e 
Mobilidade Urbana, solicitando a reforma da Praça 
do Rosário, a pedido dos moradores. 
Requerimento 108/2019 – Ao Prefeito, solicitando o 
asfaltamento das ruas Manoel Emídio da Costa e 
Antônio Raimundo, do bairro São José. Reitera 
parcialmente a Indicação 117/2017, Requerimento 
214/2018 de mesma autoria e Requerimento 
188/2018 de autoria do vereador Antero Gomes de 
Aguiar.
Moção de pesar 066/2019 – Pelo falecimento do 
senhor Jofre Macedo, ocorrido no último dia 09 de 
agosto.
Moção de congratulações e aplausos 067/2019 – Ao 
ubaense Eder de Souza, conhecido como “Eder 
Bambu”, pela conquista do cinturão meio pesado de 
MMA, em Odessa, na Ucrânia. 
VEREADORES EDEIR PACHECO DA COSTA E 
GILSON FAZOLLA FILGUEIRAS
Indicação 273/2019 – À Secretaria Municipal de 
Obras, solicitando o calçamento da rua que liga o 
distrito de Ligação às proximidades da Indústria R. 
Baião.
Indicação 274/2019 – À Secretaria Municipal de 
Obras, solicitando o asfaltamento da rua Antônio da 
Costa Ribeiro, bairro Antônio Bigonha.
Indicação 275/2019 – À Secretaria Municipal de 
Obras, solicitando a construção de uma passarela de 
pedestres na ponte próxima ao Frigorífico Cruzeiro 
do Sul.
Indicação 276/2019 – À Secretaria Municipal de 
Obras, solicitando a reforma do passeio em frente ao 
Recanto do Churrasco, próximo ao cemitério, na rua 
Santo Antônio, no centro da cidade. 
Representação 042/2019 – À Gerência local da 
Copasa, solicitando a reforma da rede de esgoto que 
liga a parte alta à baixa da rua Maria da Glória de 
Araújo, bairro Altair Rocha. 

Proposições do dia 19/08/2019
ANTERO GOMES DE AGUIAR (ANTERO DO 
ÔNIBUS)
Indicação 283/2019 – Ao Prefeito, solicitando a 
construção de uma escada ligando as ruas Alfredo 
Aristides Pietsch e Professor Oseias Maranhão.
Requerimento 119/2019 – Ao Prefeito, solicitando a 
construção de um passeio desde a avenida Senador 
Levindo Coelho (COHAB) até a rua Ana Baião 
Bigonha (Antônio Bigonha) e avenida Argélia 
(Fazendinha). Reitera a Indicação 120/2019 de 
mesma autoria.
GILSON FAZOLLA FILGUIRAS (PICA-PAU)
Indicação 278/2019 – Ao Prefeito, solicitando a 
instalação e/ou restauração das placas de sinalização 
de quebra-molas ao longo da rua Francisco Teixeira 
de Abreu.
Indicação 279/2019 – Ao Prefeito, solicitando o 
conserto das grades dos bueiros na esquina das ruas 
Silvério Amaral e Colbert de Moura Estevão, bairro 
Noeme Batalha.
Requerimento 116/2019 – Ao Prefeito, solicitando o 
calçamento do trecho próximo ao número 150-A, da 
rua São Dionísio, bairro Talma. Reitera a Indicação 
70/2019 de autoria do vereador Edeir Pacheco.
JORGE CUSTÓDIO GERVÁSIO
Representação 043/2019 – Ao Deputado Estadual 
Bráulio Braz, solicitando a destinação de recursos, 
por meio de Emenda parlamentar, visando a constru-
ção de duas academias ao ar livre, sendo uma no 
bairro Meu Sonho e outra no bairro Chiquito Gazol-
la, da cidade de Ubá.
JOSÉ ROBERTO REIS FILGUEIRAS
Indicação 280/2019 – Ao Prefeito, solicitando o 
asfaltamento da rua Wenceslau Campos, bairro 
Mangueira Rural.
Indicação 284/2019 – Ao Prefeito, solicitando a 
recuperação da base que sustenta a grade do bueiro 
existente no cruzamento da avenida Álvaro Bigonha 
com a rua Antônio D'Luca, bairro COHAB. 
Representação 044/2019 – À 1ª Promotoria de 
Justiça, solicitando informações sobre embargos de 
loteamentos/desmembramentos ou áreas de lotea-
mentos/desmembramentos em Ubá, além de notícias 
de fato, procedimentos preparatórios, inquéritos 
civis e ações civis públicas relativas ao meio ambien-

te nesta cidade.
Requerimento 117/2019 – Ao Prefeito, solicitando o 
asfaltamento de um trecho de aproximadamente 100 
metros no final da rua Lambari, bairro Ponte Preta. 
Reitera a Indicação 069/2017 de autoria do vereador 
Antero Gomes de Aguiar. 
VEREADOR LUIS  CARLOS TEIXEIRA 
RIBEIRO (ESCURO)
Requerimento 115/2019 – Ao Prefeito, solicitando a 
construção de três quebra-molas ao longo da rua 
Francisco Teixeira de Abreu, próximo ao bairro São 
Judas Tadeu. Reitera parcialmente a Indicação 
215/2019 de autoria do vereador José Roberto, 
Indicação 288/2017 de autoria dos vereadores Darci 
Pires, Edeir Pacheco, Gilson Fazolla e Joseli Anísio, 
e Requerimento 222/2017 de autoria do vereador 
José Roberto.
VEREADORA ROSÂNGELA MARIA ALFENAS 
DE ANDRADE
Representação 045/2019 – Ao Deputado Estadual 
Alencar Silveira, com cópia aos deputados Roberto 
Andrade e Ione Pinheiro, encaminhando documen-
tos e solicitando que se posicionem contra à extinção 
do Serviço de Registro Civil com Atribuição Notari-
al de Miragaia, distrito de Ubá. 
VEREADORES EDEIR PACHECO DA COSTA E 
GILSON FAZOLLA FILGUEIRAS
Indicação 281/2019 – Ao Prefeito, solicitando a 
limpeza geral do bairro José Cavalieri.
Indicação 282/2019 – Ao Prefeito, solicitando a 
reforma de um tempão de rede de esgoto em frente ao 
número 105 da rua Cristina Bruschi Mendes, bairro 
Peluso.
Requerimento 118/2019 – Ao Prefeito, solicitando a 
colocação de meio fio e construção de passeios na 
avenida Domingos Peluso, nas proximidades do 
CAIC. Reitera a Indicação 732/2017 de autoria do 
vereador José Roberto Reis Filgueiras.  

Proposições do dia 26/08/2019
ALEXANDRE DE BARROS MENDES (LEK)
Representação 046/2019 – À Gerência da ECP 
Engenharia, solicitando a colocação de três contai-
ners de lixo na parte alta do bairro Waldemar de 
Castro, próximos à última torre.
Moção de congratulações e aplausos 061/2019 – À 
Rafaela Ramaldes dos Santos, responsável pela 
coordenação da I Copa Reis Seguros de Futsal 
Feminino, realizada nos dias 18 e 18 de agosto, em 
parceria com a Prefeitura Municipal e o clube Praça 
de Esportes.
ANTERO GOMES DE AGUIAR (ANTERO DO 
ÔNIBUS)
Indicação 288/2019 – Ao Prefeito, solicitando a 
pintura de sinalização de “PARE” NA Avenida 
Governador Valadares, em frente ao supermercado 
SUPERPOP.
Indicação 289/2019 – Ao Prefeito, solicitando a 
colocação de um quebra-molas próximo ao número 
3400 da rua Ângelo Sperandio, bairro Aeroporto.
EDEIR PACHECO DA COSTA 
Requerimento 120/2019 – Ao Conselho Deliberati-
vo do Patrimônio Cultural de Ubá, solicitando a 
abertura de processo visando declarar o “Madrigal 
Ubaense” Patrimônio Cultural.
Requerimento 121/2019 – Ao Secretário Municipal 
de Cultura, solicitando que disponibilize um local 
definitivo para ensaio da Madrigal Ubaense.
Representação 047/2019 – À Gerência local da 
Copasa, solicitando informações sobre o não cum-
primento do art. 2º da Lei 12.645/97, referente à 
instalação de equipamento eliminador de ar.
JORGE CUSTÓDIO GERVÁSIO
Indicação 286/2019 – Ao Prefeito, solicitando o 
tapamento de um buraco próximo ao número 11 da 
rua Clacides Soares de Souza Lima, bairro Antonino 
Coelho, a pedido da vereadora suplente Soninha da 
Policlínica.
JOSÉ ROBERTO REIS FILGUEIRAS
Representação 048/2019 – À Gerência local da 
Copasa, solicitando informações sobre o destino do 
superávit registrado entre o montante arrecadado 
com a taxa de coleta de esgoto em Ubá e o custo 
suportado pela empresa. 
VEREADOR LUIS  CARLOS TEIXEIRA 
RIBEIRO (ESCURO)
Indicação 285/2019 – Ao Prefeito, solicitando a 
instalação de câmeras de segurança do projeto Olho-
Vivo na rua José Gualberto de Melo, bairro Industri-
al.
VEREADORES EDEIR PACHECO DA COSTA e 
GILSON FAZOLLA FILGUEIRAS
Indicação 287/2019 – Ao Prefeito, solicitando o 
calçamento da rua Wenceslau Campos Filho, bairro 
Mangueira Rural.
Indicação 291/2019 – Ao Prefeito, solicitando o 
levantamento dos logradouros sem placas de identi-
ficação, bem como sua confecção, facilitando a 
circulação de pedestres, veículos e a prestação de 
serviços aos moradores.
V E R E A D O R E S  D A R C I  P I R E S ,  E D E I R 
PACHECO e GILSON FAZOLLA 
Indicação 292/2019 – Ao Prefeito, solicitando a 
instalação de placas de identificação, contendo nome 
completo e CEP dos seguintes logradouros: Bairro 
Industrial: Ruas São Pedro, Margaria Tereza de 
Abreu, Orlando Teixeira, Nicolau Papa. Bairro Santa 
Bernadete: Rua Henrique Mateus de Oliveira.
VEREADORES EDEIR PACHECO, GILSON 
FAZOLLA e ROSÂNGELA ALFENAS
Requerimento 122/2019 – Ao Prefeito, solicitando o 
envio de um projeto de lei que disponha sobre a 
criação do Conselho Municipal dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência, reitera o Requerimento 
050/2019 de mesma autoria.

 A Câmara Municipal de Ubá 
(CMU) realizou em 27 de agosto, no 
plenário do Legislativo Ubaense, o 
3º Seminário do Plano Diretor do 
Município, em parceria com o Con-
selho Regional de Engenharia e Agro-
nomia de Minas Gerais (Crea/MG), a 
Associação dos Engenheiros e Agrô-
nomos de Ubá (Sea/Ubá)  e a 30ª 
Subseção da Ordem dos Advogados 
do Brasil (OAB/MG).
 Foram convidados o enge-
nheiro e assessor da presidência do 
Crea/MG, José Tarcísio Caixeta, que 
abordou o tema: Gestão Municipal 
Planejada - Análise e perspectiva 
para o Plano Diretor do Município de 
Ubá; e o superintendente da Supram 
Zona da Mata, Leonardo Sorbliny 
Schuchter, que ministrou a palestra 
intitulada: Direito à Cidade - Análise 
com enfoque ao Meio Ambiente. 
 A mesa foi composta pelo 
presidente da CMU, vereador Jorge 
Custodio Gervasio, pelo vice-
presidente, vereador José Roberto 

Reis Filgueiras, e pela vereadora 
Jane Cristina Lacerda Pinto, além 
dos palestrantes. Entre o público 
presente, estavam servidores públi-
cos, profissionais liberais, políticos e 
estudantes universitários.
 José Tarcísio Caixeta desta-
cou a finalidade do Plano Diretor e 
apresentou algumas sugestões para 
serem pensadas e incluídas no proje-
to. “O Plano Diretor estabelece dire-
trizes mais gerais para a formulação 
de políticas públicas; para onde a 
cidade vai crescer, o que ela precisa 
para o seu potencial desenvolvimen-
to, e quais são os 'gargalos' disso. 
Não estamos discutindo soluções de 
médio e curto prazo, e sim de longo 
prazo. Soluções que hoje eu apresen-
to para Ubá. Percebi que a cidade 
possui um trânsito muito caótico, 
onde metade da população possui um 
carro e isso é inconcebível em qual-
quer lugar do mundo: essa dicotomia 
entre o transporte individual e coleti-
vo”, ressaltou.
 As áreas de risco foram 
outro assunto comentado pelo enge-
nheiro José Tarcísio. “Ubá é uma 
cidade com muitas regiões de risco, e 
que, assim como outras cidades bra-
sileiras, tem um adensamento gran-
de. Cidade que não foi organizada, 
planejada urbanisticamente, e possui 
ruas muito sinuosas e estreitas”.
 E prossegue mencionando o 

fenômeno do adensamento urbano: 
“refere-se a uma ocupação intensa, e 
muitas vezes desordenada, do solo, o 
que causa uma concentração de pes-
soas muito grande, formando um 
aglomerado humano. Precisamos ver 
como a cidade pode expandir, como 
pode criar novas centralidades, 
novos polos de desenvolvimento 
humano, sejam eles comerciais, resi-
denciais, e de utilização mista para 
desafogar estes gargalos que estão no 
centro mais concentrados”, pontuou.
 Ainda sobre a ocupação 
urbana, o palestrante enfatizou que 
em Ubá ela se dá de forma desorde-
nada, como em quase todo o país. 
“Nos últimos 50 anos houve um 
inchaço muito grande das cidades, 
uma favelização enorme, onde se vê 
grande parte da população vivendo 
em condições precárias e as conse-
quências disso são saneamento ruim, 
transporte ruim, meio ambiente da 
mesma maneira, o que tem sido 
comum nos grandes centros hoje, 
infelizmente. O problema hídrico 
também é grave: em alguns lugares 
de forma mais aguda e em outros 
nem tanto. E os desastres ambientais 
que temos visto ao longo dos anos 
tem trazido um agravamento desta 
situação”, explanou.
 O palestrante Leonardo Sor-
bliny Schuchter fez várias observa-
ções a respeito da integração neces-

sária entre a legislação urbanística e a 
legislação ambiental. “Só é possível 
garantirmos qualidade de vida efeti-
vamente ao cidadão se o poder públi-
co estiver atento às questões ambien-
tais e isso precisa ser contemplado 
pelo Plano Diretor, tendo em vistas 
inúmeras leis que existem, em nível 
federal e estadual. Esta integração 
das normas é fundamental para que 
tenhamos, enquanto vigorar a legis-
lação do Plano Diretor, uma mudan-
ça do cenário no que diz respeito a 
ocupação do solo urbano”, disse.
 Leonardo contou ainda que a 
ocupação do solo dentro da função 
ambiental da propriedade também 
deve ser observada. “Ela vai ser asse-
gurada por meio do cumprimento das 
normas ambientais, no que se refere à 
devida ocupação, ou seja, respeito às 
áreas de preservação permanente, 
respeito à área de preservação de 
manancial, e tudo isso deve ser dire-
cionado para o Plano Diretor”, con-
cluiu.
 Por fim, o público presente 
também contribuiu apresentando 
sugestões para o Plano Diretor de 
Ubá.

PLANO DIRETOR

MULHER
2019

 O Projeto de Lei Comple-
mentar nº 02/19, que “institui a cria-
ção da Guarda Civil Municipal de 
Ubá, estabelece o seu estatuto, e con-
tém outras providências”, foi apro-
vado em agosto pelos vereadores 
ubaenses, por unanimidade, em 
dupla votação.
 Conforme o projeto, a Guar-
da Civil Municipal de Ubá (GCMU) 
é órgão integrante da Administração 
Direta do Poder Executivo, organiza-
da com base na hierarquia e na disci-
plina, vinculada ao Gabinete do Pre-
feito, com a finalidade de garantir 
segurança aos órgãos, entidades, 
agentes, usuários, serviços e patri-
mônio do Município de Ubá, além de 
exercer competências do trânsito que 
lhe forem conferidas. 
 A GCMU tem como princí-
pios norteadores de suas ações: pro-
teção dos direitos humanos funda-
mentais, do exercício da cidadania e 
das liberdades públicas; preservação 
da vida, redução do sofrimento e 
diminuição das perdas; patrulhamen-
to preventivo; compromisso com a 
evolução social da comunidade; uso 

progressivo da força; o respeito à 
justiça e à coisa pública.
 Compete à GCMU a prote-
ção de bens, serviços, logradouros 
públicos municipais e instalações do 
Município, abrangendo os de uso 
comum, os de uso especial e os domi-
niais. De acordo com o texto aprova-
do, o porte de armas pelos ocupantes 
dos cargos de Guarda Municipal 
obedecerá a critérios e procedimen-
tos fixados na legislação federal ou 
estadual própria, podendo constar de 
regulamento específico em âmbito 
municipal. 
 Para a utilização de arma por 
Guarda Municipal é indispensável a 
frequência e aprovação em curso 
específico de capacitação e avaliação 
sócio-psicológica, conforme previs-
to em regulamento, que adotará, com 
as adaptações necessárias, a matriz 
curricular nacional para formação 
em segurança pública, elaborada 
pela Secretaria Nacional de Seguran-
ça Pública (Senasp) do Ministério da 
Justiça.
 O Executivo buscará a coo-
peração com outras esferas de gover-

no, visando compartilhar institucio-
nalmente informações relevantes à 
segurança pública, bem como para 
dotar o Município dos instrumentos 
necessários para interagir, de forma 
suplementar, na área de segurança 
pública.

Criação de cargos
 A matéria também prevê a 
criação dos cargos que vão integrar a 
Guarda Civil Municipal, sendo 
necessária a aprovação em concurso 
público, bem como em curso de for-
mação, sob responsabilidade do 
Poder Executivo. 
 Para o cargo de Guarda Civil 
Municipal I, II e III, de regime estatu-
tário, será exigida a escolaridade de 
nível médio, com vencimento-base 
inicial de R$1950,16. Está prevista a 
abertura de 46 vagas para estes car-
gos.
 Outros dois cargos são cria-
dos pela nova lei, estes de provimen-
to em comissão: Comandante da 
Guarda Civil Municipal (vencimen-
to-base: R$5.241,43); e Corregedor 
da Guarda Civil Municipal de Ubá, 

cujo vencimento-base é de R$ 
3.723,94). Tais cargos serão provi-
dos por membros efetivos do quadro 
de carreira da GCMU, podendo, nos 
primeiros 4 (quatro) anos de funcio-
namento, ser dirigida por profissio-
nal estranho a seus quadros, prefe-
rencialmente com experiência ou 
formação na área de segurança ou 
defesa social.  O Corregedor da 
Guarda Civil Municipal terá manda-
to coincidente com o do prefeito 
municipal, permitida a recondução, 
devendo ser exonerado se a maioria 
absoluta da Câmara Municipal de 
Ubá decidir pela perda do mandato.
 A Guarda Civil Municipal de 
Ubá terá a sua implantação gradati-
va, assegurando-se o treinamento e 
qualificação dos seus profissionais.

Vereadores aprovam criação da Guarda Municipal em Ubá

A Câmara de Ubá está empenhada em construir, 
com a Administração Municipal e com a 

população, um Plano Diretor que atenda ao que 
nossa cidade precisa. Realizamos seminários 

para discutir assuntos relacionados à matéria e 
agora queremos receber a sua sugestão!

As propostas para a alteração do anteprojeto de 
lei do Plano Diretor Participativo podem ser 

encaminhadas pessoalmente, na sede da CMU, 
das 8h às 17h30, ou por meio da página oficial 

do plano, em nosso site.
Contamos com você, cidadão ubaense!
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 A Câmara Municipal de Ubá 
(CMU) e a Federação Municipal das 
Associações Comunitárias dos 
Bairros e Distritos de Ubá (Femac) 
realizaram entre os dias 30 de julho e 
2 de agosto, a Semana do Líder 
Comunitário. Os eventos cumprem o 
disposto na Lei Municipal  nº 
2844/98 ,  regulamentada  pe la 
Resolução nº 01/99, ao determinar 
que as associações e demais entidades 
ligadas à população sejam convoca-
das pelos Poderes Públicos para 
organizar e divulgar debates e outros 
eventos alusivos ao Dia do líder 
Comunitário.
 Assim, foi promovido no 
plenário da CMU um ciclo de 
palestras gratuitas, com temas 
pertinentes às práticas das lideranças 
comunitárias. O presidente do 
Legislativo, vereador Jorge Custodio 
Gervasio, fez a abertura da Semana 
do Líder em 30 de julho, seguido pela 
apresentação do professor e assessor 
p a r l a m e n t a r  d a  A s s e m b l e i a 
Legislativa de Minas Gerais, Rodrigo 
Marzano Antunes Miranda, que 
ministrou o curso “Liderança”.
 “Um bom líder é aquele que 
representa seus liderados. Os líderes 
tem grandes ferramentas e elementos, 
trabalhamos nesta palestra a ideia do 
planejamento das ações. O líder não é 
aquele que dá conta de tudo, mas é 
aquele que organiza de fato as 
demandas da sua comunidade e as 
reivindica no lugar certo, represen-
tando a todos, buscando atender a 
expectativa das pessoas. Todas as 

pessoas tem atribuições e qualidades, 
um bom líder sabe identificar nas 
pessoas quais são as suas melhores 
qualidades e colocá-las a serviço da 
coletividade”, contou Rodrigo.
 No dia 31 de julho, o mobili-
zador do Serviço Nacional de 
Aprendizagem Rural  (Senar) , 
Éverton Pinto Gonçalves, proferiu a 
palestra intitulada: “Educação para o 
campo”, direcionada para a qualifica-
ção do produtor rural. “É importante a 
população conhecer as ações que o 
Senar desenvolve no município de 
Ubá. Pouca gente sabe que o Serviço 
Nacional de Aprendizagem Rural 
possui mais de 300 cursos, treina-
mentos, assistência técnica, progra-
mas direcionados para a saúde do 
homem e da mulher no campo, 
prevenção de acidentes, trabalhos 
focados em equipamentos tecnológi-
cos, entre outros. O homem do campo 
não precisa vir até a cidade para se 
qualificar, o Senar vai até a sua 
propriedade com instrutores qualifi-
cados. Para pleitear os cursos e 
assistências a comunidade pode nos 
procurar, na sede do Sindicato dos 
Produtores Rurais de Ubá”, relatou o 
palestrante.
 Segundo Éverton, o Senar é 
vinculado a Federação da Agricultura 
e Pecuária do Estado de Minas Gerais 
(FAEMG) que tem como entidade 
líder a Confederação de Agricultura e 
Pecuária do Brasil (CNA). “Em Ubá a 
atuação é por meio de um termo de 
cooperação com o Sindicato dos 
Produtores Rurais de Ubá, com duas 

linhas de ações, a de formação 
profissional rural e a de promoção 
pessoal, qualificando os produtores 
rurais da cidade e da região. E agora, 
com a oportunidade de assistência 
técnica gerencial gratuita”, explicou.
 Ainda no dia 31, foi realizada 
a palestra: “O papel da liderança nas 
práticas restaurativas do ambiente – 
justiça restaurativa”, que ficou a 
cargo do professor de Filosofia e 
servidor  da  Super intendência 
Regional de Ensino de Ubá, Edmar 
Pereira Lopes. 
 Também ministrada pelo 
professor Edmar, e encerrando as 
explanações, no dia 1º de agosto o 
tema foi “Vivência para a mediação 
de conflitos – Agentes de cultura de 
paz: papel do líder comunitário”.
 “Um bom líder comunitário 
precisa primeiro saber ouvir. As 
práticas restaurativas do ambiente 
propõem a pacificação, a resolução e 
a mediação de conflitos, buscando 
uma convivência mais solidária, mais 
fraterna. Tudo isso se dá inicialmente 
no saber ouvir; estar num círculo, que 
nós chamamos de círculos restaurati-
vos ou processos circulares, onde 
cada membro da comunidade, da 
igreja, do bairro, da escola, poderá 
contar a sua história de vida, ser 
compreendido, ser valorizado, e para 
isto a liderança comunitária é muito 
importante”, afirmou o professor. 
 Ainda conforme Edmar, na 
palestra foram trabalhadas várias 
práticas de justiça restaurativa. “Nós 
vivemos uma justiça retributiva que é 

a justiça comum. Exemplo: a cada 
crime uma pena, a cada dano outra 
punição. Isso tudo é importante, mas 
a justiça restaurativa que é hoje 
adotada por muitos juristas e comar-
cas do país, é reconhecida legalmente 
pelo Conselho Nacional de Justiça. 
Esta, mais do que punir ou penalizar, 
quer permitir que o infrator possa 
trabalhar pela reparação dos danos 
que causou à sociedade ou à vítima e 
quer permitir também que ela seja 
cuidada em seu sofrimento, apoiada, 
saia do seu lugar de vítima e reassuma 
a sua dignidade pessoal”, concluiu.   
 Para o presidente da CMU, 
vereador Jorge Custodio Gervasio, 
mais do que dar cumprimento à 
legislação municipal, a capacitação 
das lideranças é imprescindível 
àqueles que precisam estar prepara-
dos para as mais adversas e delicadas 
situações em suas comunidades. 
“Líderes treinados conseguem 
entender e solucionar conflitos, 
aliando conhecimento, dinamismo, 
experiência e boa vontade. Também 
aprimoram seus comportamentos e 
habilidades para contribuírem ainda 
mais com o desenvolvimento local”, 
ressaltou o presidente.
 Dezenas de pessoas acompa-
nharam os eventos, que culminaram 
na solenidade de entrega dos 
Diplomas de Líder Comunitário a 
dezenove cidadãos que se destacam 
em suas respectivas comunidades, 
indicados pelos presidentes das 
associações de bairros e pelos 
próprios moradores. 

AGOSTO de 2019

SEMANA DO LÍDER COMUNITÁRIO

 Em solenidade realizada no 
dia 2 de agosto, o Poder Legislativo 
Ubaense, em parceria com a 
F e d e r a ç ã o  M u n i c i p a l  d a s 
Associações Comunitárias dos 
Bairros e Distritos de Ubá (Femac), 
homenageou dezenove notórios 
cidadãos com o diploma de Líder 
Comunitário. São pessoas que se 
destacam em suas respectivas 
comunidades, indicados pelos 
presidentes das associações de 
bairros e pelos próprios moradores.
 Mais de 100 convidados 
prestigiaram o evento, sob a 
presidência do vereador Jorge 
Custodio Gervasio.  Também 
estiveram presentes à sessão os 
vereadores Antero Gomes de 
Aguiar, pastor Darci Pires da Silva, 
Edeir Pacheco da Costa, Gilson 
Fazolla Filgueiras, José Roberto 
Reis Filgueiras, Luís Carlos 
Teixeira Ribeiro e Rosângela Maria 
Alfenas de Andrade. 
 A solenidade contou ainda 
com a participação de diversas 
autoridades entre as quais o prefeito 
de Ubá, Edson Teixeira Filho; o 
presidente da Femac, Mário Ângelo 
Noé; o vice-presidente da Femac, 
André Luiz Leite; a secretária da 
Direção e Administração do Foro de 
Ubá, Marli Estevam de Lana, 
representando o Poder Judiciário; o 

1º tenente PM, Felipe de Oliveira 
Alves Pereira, representando o 21º 
Batalhão de Polícia Militar de 
Minas Gerais; e o presidente da 30ª 
Sub-Seção de Ubá da Ordem dos 
Advogados do Brasil ,  Tiago 
Barcellos Zanelli Pires. 
 O Coral da Secretaria 
Municipal de Cultura, regido pelo 
maes t ro  Wantui l  Alexandre , 
acompanhado pela tecladista e 
professora Tat iane Andrade, 
apresentou o Hino Nacional e o de 
Ubá. A “Aquarela do Brasil”, de 
autoria do compositor ubaense Ary 
Barroso, foi tocada ao saxofone 
pelo maestro, também acompanha-
do ao teclado pela professora 
Tatiane.
 Após a entrega dos diplo-
mas  con fe r idos  pe lo  Pode r 
Legislativo, os agraciados ouviram 
incentivadoras palavras do presi-
dente da Femac, Mário Ângelo 
Noé. Em seu pronunciamento, ele 
exaltou o trabalho dos homenagea-
dos como sendo atos de humanida-
de e empatia para com o próximo, 
de forma natural, espontânea e 
voluntária. “Líder que não serve, 
não serve para ser líder, e o objetivo 
da Femac é formar lideranças cada 
vez mais comprometidas com o 
bem comum”, declarou.
 O prefeito Edson Teixeira 

Filho destacou a importância dos 
representantes e líderes dos bairros 
ao reconhecerem as demandas da 
p o p u l a ç ã o  e  l e v á - l a s  à 
Administração Municipal. “Ubá 
cresce continuamente, e novos 
bairros surgem a todo momento. 
Com esse  desenvolvimento, 
crescem também os problemas e 
necessidades da população, e as 
lideranças são responsáveis por 
apontar tais carências e eventuais 
soluções ao poder público”, pontu-
ou. O chefe do Executivo comentou 
ainda sobre as obras nas comunida-
des ali representadas, enfatizando 
que a prefeitura está cumprindo 
integralmente as ações previstas no 
Orçamento Participativo, incluindo 
as emendas parlamentares, apesar 
das dificuldades oriundas das 
retenções de verbas estaduais, que 
ainda assolam Ubá e os demais 
municípios mineiros.
 Ao encerrar a sessão, o 
presidente da CMU, vereador Jorge 
Custodio Gervasio, congratulou os 
homenageados: “Vocês, homens e 
mulheres que hoje recebem esta 
homenagem do Poder Legislativo, 
representam os valores e as lutas de 
todos aqueles que dedicam um 
pouco de seu tempo para melhorar a 
vida de sua comunidade. Não foi à 
toa que vocês foram diretamente 

escolhidos pelos moradores de seus 
bairros e distritos para aqui repre-
sentar a luta e a esperança em dias 
melhores. Vocês estão aqui hoje 
porque fazem a diferença em suas 
comunidades. Parabéns pela justa e 
merecida homenagem e meus 
desejos de que Deus continue lhes 
abençoando com saúde e perseve-
rança na caminhada por dias 
melhores para vocês, suas famílias 
e seus vizinhos.” 
 A sessão solene de entrega 
d o  d i p l o m a  a o s  L í d e r e s 
Comunitários foi instituída pela Lei 
Municipal 2.844, de 10 de novem-
bro de 1998, e regulamentada pela 
Resolução 01/99, de autoria dos 
vereadores à época Fernando 
Antônio Fagundes Reis e Itamar 
dos Santos.
 De acordo com a resolução, 
é considerado Líder Comunitário 
todo cidadão ou cidadã que, inte-
grando a diretoria da Associação de 
Moradores do seu respectivo bairro, 
“tenha prestado inestimáveis 
serviços em prol da sua coletivida-
de, destacando-se pelo seu dinamis-
mo, integridade moral e notória 
ascendência sobre os demais”. 
Compete à Câmara Municipal de 
Ubá (CMU) homologar a escolha 
dos Líderes Comunitários.

Ciclo de palestras para as lideranças Solenidade de entrega dos 
diplomas de Líder Comunitário

Líderes Comunitários 2019
v Córrego Santo Anastácio, Adilo Marcolino;
v Distrito de Miragaia, Adriano Egídio Correia;
v Bairros Da Luz e Agroceres, Aldair Lopes;

v Bairros Santana e Dico Teixeira, 
Alexsandra Aparecida Guimarães Freitas;

v Centro da cidade, Genito Pires do Amaral;
v Bairro Chiquito Gazolla, 

Claugo Marcos Campos Barbosa;
v Bairro Vila Casal, Hygor José Feital Burato;

v Bairro Nova Olinda, 
Ingryth Isabel Rodrigues da Silva;

v Bairro São Domingos, José Carlos Monteiro;

v Bairro Paulino Fernandes, Luciano Rufato Teixeira;
v Bairro São Mateus, Luiza Helena Felomeno Gonçalves;
v Bairros Meu Sonho, Mangueira Rural e Ponte Preta, 

Maria Aparecida de Moura Sperandio;
v Bairro Antonina Coelho (Cohab), 

Mirian de Paula Batista Dias;
v Bairro José Pires da Luz, Osmar Antônio da Silva;

v Bairro Santa Bernadete, Padre Luiz Neto;
v Bairro Cristo Redentor, Valtencir Pinheiro;
v Bairro Shiavon, Valter Gregório Pereira; 

v Bairro São Sebastião, Vera Lúcia Cruz Costa; e
v Povoado de Ubá Pequeno, Vicente Martins Neto.


