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Resgate histórico: construção do busto do Governador Levindo Ozanam Coelho ----------------------------------

Mesa Diretora tem novo integrante ------------------------------------------------------------------------------------

SETEMBRO de 2019

ESTUDANTES DE UBÁ PARTICIPAM DE 
ETAPA FINAL DO PARLAMENTO JOVEM 

Comissão de Orçamento 
recebe prestação de contas

Construção do busto do Governador Ozanam Coelho

 Data do ano de 1984 a “Comis-
são Pró-Construção do Busto do Dr. 
Ozanam Coelho”, criada pela Câmara 
Municipal de Ubá, na gestão do então 
p r e s i d e n t e ,  v e r e a d o r  L i n c o l n 
Rodrigues Costa. A comissão integrava 
o Movimento para homenagear o 
“Governador Ozanam Coelho”, 
lançado oficialmente em novembro 
daquele ano.
 In tegraram o  grupo que 
trabalhou diretamente na edificação: 
Vereador Lincoln Rodrigues Costa 
(Presidente da Comissão), que faleceu 
pouco tempo antes da inauguração; 
vereador Miguel Poggiali Gasparoni 
(Secretário); vereador José Xavier 
Brandão Teixeira; vice-prefeito Mário 
Schiavon; Professora Climene Moreira 
Brum; os ex-prefeitos de Ubá, Dr. 
Narciso Paulo Michelli e Sr. Armando 
Bigonha; e o Tabelião Dirceu dos 
Santos Ribeiro.
 O objetivo era realizar uma 
campanha popular e mobilizar toda a 
comunidade ubaense visando arrecadar 
fundos, coletar contribuições para que 
o monumento fosse construído na 
Praça São Januário. Contas em três 
agências bancárias foram abertas para 
esta finalidade: Bemge, Minas Caixa, 

Real. Muitos depósitos nominais, em 
cruzados, foram recebidos, sendo os 
comprovantes e cheques arquivados na 
Câmara.
 Foram recolhidas também 
doações populares em um posto de 
coleta especialmente instalado para 
este fim, na Praça da Independência, 
por uma semana após o lançamento da 
campanha, realizado em 3 de novembro 
de 1985. Os valores arrecadados 
custearam a construção do busto, 
orçado em 28 mil cruzados.
 O vereador à época, Miguel 
Poggiali Gasparoni era o secretário e 
representante da referida Comissão, 
justificou a homenagem ao lançarem a 
campanha: “Trata-se de movimento 
supra-partidário.  De Prefeito a 
Governador de Minas Gerais, predica-
dos não faltam ao Dr. Ozanam; suas 
obras são inúmeras; seus exemplos são 
diversos para que possamos recordar a 
sua figura imortal, mas acima de tudo 
queremos destacar a sua fiel e leal 
amizade, e o amor incontido pela sua 
Cidade e seu Estado. Todos se recor-
dam de sua simpatia, seu sorriso, sua 
incansável luta pelo bem comum, seu 
desprendimento. Ozanam nunca 
permitiu que se cometesse uma 
injustiça, jamais perseguiu ou incenti-
vou perseguições; em sua época de vice 
e de Governador de Minas, experimen-
tamos o progresso maior e cultivamos 
um desenvolvimento ímpar; sentimos 
imensas e profundas saudades. Nosso 
imortal líder, Dr. Levindo Ozanam 
Coelho!”
 O busto foi inaugurado em 17 
de maio de 1986, pelo então prefeito 
Prof. José Bigonha Gazolla, em 
solenidade abrilhantada pela apresenta-
ção da Banda Sagrado Coração de 
Jesus, corporação presidida por Calixto 
Waquim; e da Banda 22 de Maio, regida 
pelo Maestro Gesualdo Muzitanno. A 
data escolhida é o aniversário de 
nascimento do homenageado.
 Várias autoridades participa-
ram da solenidade de inauguração, 
entre elas: o Ministro de Estado das 
Minas e Energia, Dr. Antônio Aureliano 
Chaves de Mendonça; o Prefeito 
Municipal de Ubá, Prof. José Bigonha 

Gazolla; o Presidente da Câmara 
Municipal, vereador Dr. Norton 
Antônio Fagundes Reis; os Senadores 
Dr. Murilo Badaró e Dr. Itamar Franco; 
Deputados Federais e Estaduais; o 
Presidente da Academia Mineira de 
Letras, Dr. Vivaldi Moreira; desembar-
gadores, juízes, delegados, além de 
vários ex-ministros e ex-secretários de 
estado, ex-governador, prefeitos e 
vereadores das cidades da região, 
políticos, empresários e delegações de 
instituições com representação local.
 Também estiveram presentes 
muitos familiares do homenageado: 
sua esposa, Cybele Pinto Coelho, os 
filhos Saulo, Cibelinha, Levindo, 
Izaura e Marília, sete irmãos, alguns 
cunhados, e vários sobrinhos e netos.

A iniciativa
 N a  s e m a n a  s e g u i n t e  a o 
falecimento do Deputado Federal e ex-
governador do Estado de Minas Gerais, 
Dr. Levindo Ozanam Coelho, a Câmara 
sugeriu a construção do busto e o 
pedido foi endossado pelo Prefeito 
Bigonha Gazolla, que nomeou a 
Comissão Pró-Construção do Busto.
 Em um ano e meio de campa-
nha, contribuições foram arrecadadas 
em praça pública, outras vieram de 
várias partes do estado e até de fora; 
contribuições vultuosas foram recebi-
das, mas constam no livro de assinatu-
ras doações de até cinquenta centavos 
de cruzados, o que demonstra o 
envolvimento popular com o projeto de 
construção do busto.
 Centenas de correspondências 
chegaram à Secretaria da Comissão, 
todas recordando a dedicação, honesti-
dade, humildade, simpatia, a incansá-
vel luta pelo bem comum e o desprendi-
mento do Dr. Ozanam Coelho.
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Com o objetivo de resgatar a história do Poder Legislativo e do município de Ubá, 
a Câmara Municipal está organizando seus arquivos mais antigos, digitalizando e catalogando 

documentos diversos que se encontravam guardados na sede da CMU.  
Além de conservar a memória da nossa cidade, o trabalho que está sendo realizado pelos servidores da Câmara 

viabilizará a consulta aos materiais com mais agilidade, sendo eles uma excelente fonte de pesquisa 
para todos que queiram saber mais sobre a história do município e desta Casa Legislativa.

Quem foi 
Levindo Ozanam Coelho

 Nascido em 1914, era filho 
de Levindo Eduardo Coelho e 
Anton ina  Gonça lves  Coe lho . 
F o r m o u - s e  e m  D i r e i t o  p e l a 
Universidade de Minas Gerais em 
1936. Foi promotor público. Casou-
se com Cibele Pinto Coelho em 1940 
e teve cinco filhos: Isaura Maria, 
C i b e l e  d e  L o u r d e s ,  L e v i n d o 
Eduardo,Saulo e Marilia.

Na política
 Herdei ro  de  um chefe 
político de prestígio, o Senador 
Levindo Coelho, que liderou com 
autoridade a política de Ubá de 1910 
até a sua morte em 1961, Ozanam 
Coelho surge na política mineira 
durante o Estado Novo, com apenas 
25 anos de idade, para suceder seu 
pai, Levindo Eduardo Coelho, na 
prefeitura de Ubá em 1939. Foi 
deputado estadual por doze anos e  
federal por dezessete.
 Não falava com frequência 
na tribuna. Preferia atuar nas 
comissões técnicas e nas articulações 
de bastidores. Tinha trânsito livre em 
todas as correntes partidárias, o que 
lhe valeu a liderança da bancada 
pessedista na Assembleia Legislativa 
durante a terceira legislatura. Seus 
amigos da política o chamavam de 
conciliador, por isso. Participou da 
elaboração da Constituinte Mineira 
de 1947. Apresentou, juntamente com 
outros deputados, doze emendas ao 
projeto constitucional, sendo a mais 
importante delas, fundamental para a 
economia do Estado, a que dizia 
respeito à parceria do Estado com a 
iniciativa privada para a construção 
de usinas hidrelétricas. Permaneceu 
na Câmara dos Deputados por sete 
legislaturas. Em 1975, foi eleito, por 
um colégio eleitoral, vice-governador 
do Estado, na chapa de Aureliano 
Chaves, para o quadriênio 1975-
1979.

Governo de Minas Gerais
 O z a n a m  C o e l h o  f o i 
escolhido vice-governador de 
Aureliano Chaves por ser um político 
conciliador e com bom trânsito entre 
políticos da ex-UDN e sem atritos de 
m a i o r  r e l e v â n c i a  c o m  s e u s 
companheiros do ex-PSD.
 Assume o governo de Minas 
no período de 5 de julho de 1978 até 
15 de março de 1979. Aureliano 
Chaves renunciou ao cargo para se 
candidatar à vice-presidência da 
República, na chapa do general João 
Batista Figueiredo.

Para Ubá
 Ozanam Coelho se dedicou 
à  e laboração de projetos  que 
atendiam suas bases eleitorais, 
principalmente as de Ubá; com ênfase 
para as questões municipais; pedidos 
de liberação de subvenções; e 
assuntos  l igados  a  in teresses 
e s p e c í f i c o s  d e  e n t i d a d e s 
assistenciais.

Fonte: VAZ, Alisson Mascarenhas. 
Ozanam Coelho, o conciliador-uma 

biografia política. Belo 
Horizonte:Têmpora, 2001.
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ACONTECEU NO PLENÁRIO

 Em prosseguimento às 
ações de regulamentação de seus 
trabalhos e serviços, e organização 
de sua estrutura, a Câmara Munici-
pal de Ubá (CMU) editou no mês 
de setembro a Portaria nº 68/2019 e 
a Resolução nº 07/2019, esta últi-
ma aprovada por unanimidade dos 
vereadores e a primeira, ato da Pre-
sidência. 

Empréstimo do Plenário 
 As normas para emprésti-
mo do plenário do Legislativo Uba-
ense constam na Portaria nº 
55/2015, que determina, entre 
outras questões, que ele e as demais 
dependências da CMU são destina-
dos ao uso prioritário das ativida-
des do poder Legislativo, podendo, 
excepcionalmente, ser utilizados 
por entidades sem fins lucrativos, 
partidos políticos e órgãos públicos 
para realizarem reuniões, cursos, 
palestras e seminários, mediante 
requerimento à Mesa Diretora da 
Câmara.
 O texto daquela portaria 
permitia a cobrança dos eventos, 
desde que essas cobranças não fos-
sem realizadas no recinto da Câma-
ra, e isso implicava na sua ilegali-
dade. Sem revogar a norma anteri-
or, a Portaria nº 68/2019 alterou 
dois artigos da Portaria nº 55/2015. 
A nova redação passa a proibir a 
cobrança de taxa de inscrição dos 
participantes de evento a ser reali-
zado no plenário da CMU, em qual-
quer hipótese. Ela também inclui as 
quintas-feiras entre os dias em que 

o espaço ficará destinado exclusi-
vamente à realização das sessões 
legislativas da Câmara, como reu-
niões extraordinárias, por exem-
plo, normalmente agendadas para 
72 horas após a reunião ordinária 
anterior, ou ainda as audiências 
públicas. O texto da portaria anteri-
or vedava o empréstimo apenas às 
segundas-feiras (reunião ordinária 
semanal) e primeiras quartas-feiras 
do mês (reuniões populares).

Reuniões Populares
 O artigo 102, incisos I e II, 
do Regimento lnterno da CMU 
trata das Sessões Especiais,
definindo-as como solenidades e 
outras atividades decorrentes de 
resoluções e requerimento, bem 
como as reuniões populares, que 
devem ser agendadas na primeira 
quarta-feira de cada mês, mediante 
solicitação de qualquer cidadão, 
com antecedência de 72 horas.
 A regulamentação das Ses-
sões Especiais no regimento vigen-
te é muito suscinta, e assim foi 
observada a necessidade de se regu-
lamentar as reuniões populares, 
especificamente, já que o incentivo 
à participação popular está entre as 
prioridades do Legislativo Ubaen-
se. A partir daí, foi proposto e apro-
vado por unanimidade o Projeto de 
Resolução nº 04/2019, que, ao regu-
lamentar a reunião popular, estabe-
leceu que a mesma deverá ser diri-
gida pelo Presidente da Câmara, e 
na sua ausência, pelo Vice-
Presidente ou 2° Vice-Presidente, 

além de poder ser conduzida tam-
bém, a critério do Presidente do 
Legislativo, pelo Vereador Presi-
dente da Comissão Permanente 
com a qual o assunto estiver relaci-
onado.
 Definiu que as Sessões 
Especiais de "Reunião Popular" 
serão realizadas na primeira quar-
ta-feira de cada mês, com partici-
pação dos Vereadores, e têm como 
finalidade a apresentação de 
demandas e sugestões da comuni-
dade referentes a determinado 
assunto, por meio do uso da palavra 
em plenário, e que a data poderá ser 
adiada para a segunda quarta-feira 
do mês, caso a primeira coincida 
com feriado.
 Na reunião popular pode-
rão usar a palavra as lideranças 
comunitárias que representam ins-
tituições, entidades, organizações, 
movimentos populares organiza-
dos ou qualquer cidadão. E a inscri-
ção para fazer o uso da palavra 
deverá ser protocolada na Assesso-
ria Administrativa da Câmara de 
Ubá, com antecedência mínima de 
72 horas do dia da reunião, median-
te ofício assinado por dirigente da 
organização representada, ou qual-
quer cidadão, devendo conter a 
indicação do nome das pessoas, no 
máximo cinco, que irão se pronun-
ciar, e o assunto a ser abordado. A 
Mesa Diretora da CMU tem prazo 
de 24 horas para deferir a solicita-
ção da "Reunião Popular".
 Na Resolução foi definido, 
ainda, que será aceito somente um 
protocolo por "Reunião Popular". 
As sessões serão divididas em 
período de explanação do assunto 
pelos inscritos, com duração de até 
50 minutos, sendo permitida a par-
ticipação de até cinco inscritos, e o 
período de debates dos assuntos 
tratados na Reunião terá duração 
máxima de 60 minutos, para pro-
nunciamentos e esclarecimentos 
dos Vereadores.
 A Resolução nº07/2019 já 
está em vigor desde a sua publica-
ção, em 18 de setembro. Todas os 
atos do Poder Legislativo podem 
ser consultados na íntegra em 
nossa página na internet: www.u-
ba.mg.leg.br. 
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TRANSPARÊNCIA

Balanço Contábil parcial de 2019 - despesas de agosto

 A Câmara Municipal de 
Ubá (CMU), por meio da Comis-
são de Orçamento, Finanças e 
Tomada de Contas (COFTC), 
realizou Audiência Pública no dia 
26 de setembro para a apresenta-
ção da Prestação de Contas do 
Município, referente ao segundo 
quadrimestre de 2019, bem como 
análise do cumprimento das 
metas fiscais no período. A ses-
são atende ao disposto no pará-
grafo 4º do artigo 9º da Lei de 
Responsabilidade Fiscal (LC 
101/2000).
 Além do presidente da 
COFTC, vereador José Roberto 
Reis Filgueiras, compuseram a 
mesa a vereadora titular da 
Comissão, Jane Cristina Lacerda 

Pinto, o suplente Edeir Pacheco 
da Costa, e a vereadora Rosânge-
la Maria Alfenas de Andrade. 
Também acompanharam a reu-
nião os servidores da CMU: Ari-
adna Zonta Rodrigues (Diretora-
geral do Legislativo), Silvério 
Dias Maciel (Assessor Legislati-
vo, Contábil e Financeiro), Már-
cio Antônio de Oliveira (Procura-
dor Geral do Legislativo) e 
Gabriela Cancela (Diretora 
Legislativa). Representando o 
Poder Executivo, compareceu o 
Controlador Geral e Auditor 
Interno do Município, Marcelo 
Corrêa Paiva.
 Durante a apresentação, 
foi demonstrado o cenário das 
Receitas Tributárias (IPTU, 

ISSQN, ITBI, IR, entre outros), 
além das Taxas e outras Receitas 
correntes, de capital e do Fundeb 
(Fundo de Manutenção e Desen-
volvimento da Educação Básica e 
de Valorização dos Profissionais 
da Educação) provenientes de 
outros elementos, entre outras). 
No segundo quadrimestre deste 
ano, que compreende os meses de 
maio, junho, julho e agosto, a 
receita foi de R$ 68.501.484,00, 
cerca de 20% superior à receita 
do primeiro quadrimestre; em 
contrapartida, a despesa foi apro-
ximadamente 55% maior, em 
comparação aos primeiros quatro 
meses do ano, somando R$ 
67.121.640,00, e contabilizando 
u m  s u p e r á v i t  d e  R $ 
1.379.844,00. 
 Nas planilhas entregues 
constaram as despesas discrimi-
nadas por elemento, onde o per-
centual gasto com Pessoal ao 
final do período foi de 44,3% da 
receita, no acumulado dos últi-
mos doze meses, abaixo do limite 
de 54% (conforme artigo 20, inci-
so II, alínea b da Lei de Respon-
sabilidade Fiscal).  Na Educação, 
os percentuais aplicados acumu-
lados no ano somam 23,8%. O 
percentual aplicado no Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valori-
zação dos Profissionais da Edu-
cação - Fundeb, cujo mínimo 

deveria ser de 60%, acumulou 
49,9% no ano. Já na Saúde, até 
agosto, os valores gastos acumu-
laram, no ano, 21,1%, superando 
em 6,1% o mínimo constitucio-
nal, que é de 15%. 
 Com exceção dos gastos 
com pessoal, reduzido de 45,2% 
da receita para 44,3%, em todos 
os elementos houve ligeiro 
aumento no percentual aplicado, 
em relação ao primeiro quadri-
mestre.

Saldo
 O Auditor Interno da Pre-
feitura informou ainda que o 
saldo bancário ao final do segun-
do quadrimestre de 2019 foi de 
R$ 25.728.661,00, sendo R$ 
13.820.326,00 de recursos pró-
prios e R$ 11.908.334,00 de 
recursos vinculados, observan-
do-se uma queda de quase R$ 2 
milhões em recursos vinculados, 
com relação ao quadrimestre 
anterior. As receitas vinculadas 
são aquelas cuja destinação é 
restrita e especifica a determina-
da despesa. Já os recursos própri-
os podem ser aplicados em qual-
quer despesa que não esteja 
coberta por receita vinculada.
 De acordo com a Prefei-
tura, os relatórios apresentados 
estão disponíveis para consulta 
através do Portal da Transparên-
cia, no site www.uba.mg.gov.br.

Comissão de Orçamento realiza Audiência Pública 
para prestação de contas do 2º quadrimestre

ERRATA: No balanço contábil do mês de julho, publicado na edição nº 156, 
onde se lê “Total do mês – 62.321,03”; leia-se “Total do mês – 397.741,36”.

Elemento Descrição da Despesa Valor

331901103.00.00.00 Vencimentos Pessoal Efetivo 73.278,78

331901105.00.00.00 Vencimentos Pessoal Comissionado 53.274,41

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 34.359,45

333901401.00.00.00 Diárias de Vereadores CMU 3.890,79

333901405.00.00.00 Diárias demais servidores CMU 51,88

333903001.00.00.00 Combustíveis Automotivos 3.459,63
333903004.00.00.00 Gás engarrafado 70,00
333903007.00.00.00 Gêneros Alimentícios 1.160,23
333903015.00.00.00 Material para Festividades e Homenagens 0,00

333903016.00.00.00 Material de Expediente 0,00
333903017.00.00.00 Material de Processamento de Dados 281,00
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 355,50
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 30,00
333903026.00.00.00 Material Elétrico e Eletrônico 328,80

333903029.00.00.00 Material para Áudio, Vídeo e Foto 0,00
333903037.00.00.00 Material Para Manutenção de Veículos 372,50

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 98,52
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 0,00
333903905.00.00.00 Serviços Téc prof - Restos - Vanderlei -                 EG 438/2018 900,00
333903910.00.00.00 Locação de Imóveis 160,00

Balanço Contábil Despesas  de  Agosto/2019
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333903911.00.00.00 Locação de Software - Restos  ERC  -                        EG 373/2018 590,00

333903912.00.00.00 Locação de Máquinas e Equipamentos 1.323,29

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 330,45
333903917.00.00.00 Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Outras 0,00

333903919.00.00.00 Exposições, Congressos e Conferências 2.870,00
333903920.00.00.00 Festividades e Homenagens 1.855,00

333903929.00.00.00 Energia Elétrica 2.530,51
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 3.797,38
333903934.00.00.00 Serviço de Seleção e Treinamento 0,00

333903943.00.00.00 Serviços de Telecomunicações 961,77
333903944.00.00.00 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto 3.300,00

333903948.00.00.00 Serviços Gráficos 2.025,00
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 3.330,84

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 0,00
333904600.00.00.00 Auxílio Alimentação 8.938,84

333904700.00.00.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 22,35
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 334.072,92

Balanço Contábil Despesas  de  Agosto/2019
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Participe da revisão do Plano Diretor!

PRODUÇÃO LEGISLATIVA
AQUI VOCÊ ACOMPANHA AS PROPOSTAS DOS VEREADORES

Proposições do dia 02/09/2019
ANTERO GOMES DE AGUIAR 
Indicação 290/2019, ao Prefeito, solicitando 
a limpeza do bueiro existente próximo ao 
número 133 da rua Jesus Salustiano, bairro 
Vale do Ipê.
Indicação 293/2019, ao Prefeito, solicitando 
a substituição de três postes de ferro por três 
postes de concreto na rua Maria Aparecida 
Teixeira Luiz, bairro São Domingos.
Indicação 294/2019, ao Prefeito, solicitando 
o conserto do passeio da rua Pedro Botaro, 
bairro San Raphael II, em frente aos núme-
ros 110, 112 e 120.
Indicação 295/2019, ao Prefeito, solicitando 
o tamponamento de buracos existentes na 
rua Espírito Santo, bairro Chiquito Gazolla.
Indicação 296/2019, ao Prefeito, solicitando 
a limpeza das ruas Maria Aparecida Teixeira 
Luiz e São Bartolomeu, bairro São Domin-
gos.
EDEIR PACHECO DA COSTA
Representação 049/2019, à gerência da 
Copasa, solicitando informações sobre 
providências tomadas diante das recomen-
dações da ARSAE, em seus relatórios de 
maio de 2019.
Requerimento 124/2019, ao Prefeito e aos 
membros do Conselho Municipal de Sanea-
mento básico, solicitando o envio de infor-
mações sobre as atividades deste, no prazo 
do art. 56 da LOM.
Requerimento 125/2019, ao Prefeito, solici-
tando informações sobre providências toma-
das diante das recomendações da ARSAE, 
em seus relatórios de maio de 2019.
V E R E A D O R  G I L S O N  FA Z O L L A 
FILGUEIRAS
Representação 050/2019, à gerência local da 
ECP Engenharia Ltda, solicitando a coloca-
ção de três containers de lixo próximos ao nº 
67 da rua Adriano de Pádua Tozzi, bairro 
Vale do Ipê.
Requerimento 123/2019, ao Prefeito, solici-
tando a substituição das manilhas que cru-
zam a via principal da comunidade do que-
bra-coco, por outras de diâmetro maior. 
Reitera a Indicação 371/2018 de mesma 
autoria.
V E R E A D O R  J O R G E  C U S TO D I O 
GERVASIO
Moção de Pesar 069/2019, pelo falecimento 
da Senhora Maria Imaculada de Moura, avó 
do vice-presidente da Câmara, vereador José 
Roberto Reis Filgueiras.
COMISSÃO DE SAÚDE DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE UBÁ
Requerimento 126/2019, convidando a 
Secretaria Municipal de Saúde a comparecer 
na próxima reunião ordinária para tratar de 
assuntos relacionados ao Projeto de Lei 
061/2019, referente à abertura de créditos 
adicionais de R$ 250.000,00 para o fundo 
municipal de saúde.

Proposições do dia 09/09/2019
VEREADOR ANTERO GOMES DE 
AGUIAR 
Indicação 298/2019, ao Prefeito, solicitando 
a abertura de aceiros para proteção das espé-
cies vegetais plantadas nos bairros COHAB, 
São Domingos e outros, evitando que sejam 
atingidas por queimadas.
Indicação 299/2019, ao Prefeito, solicitando 
o reparo da ponte em frente à Fazenda Pales-
tina.
Indicação 30/2019, ao Prefeito solicitando o 
asfaltamento da rua Joubert Amaral Peron, 
bairro Agroceres.
Representação 051/2019, à gerência local da 
Copasa, solicitando uma vistoria no bueiro 
existente próximo ao número 980 da rua Cel. 
Otaviano da Rocha, bairro São Domingos, 
que está emitindo um forte barulho de água 
corrente, dando indícios de vazamento.
VEREADOR EDEIR PACHECO DA 
COSTA
Indicação 303/2019, ao Prefeito, solicitando 
uma grade de proteção nas laterais da aveni-
da eira Rio.
Indicação 304/2019, ao Prefeito, solicitando 
uma operação tapa-buracos na rua Arcílio de 
Moura Estêvão, bairro Cristo Redentor.
Moção de Congratulações e Aplausos 
072/2019, ao Padre Ricardo Ferreira dos 
Santos, pelos 25 nos de sua ordenação sacer-
dotal.

Moção de Pesar 073/2019, pelo falecimento 
do senhor Ésio Rodrigues de Oliveira, ocor-
rido no dia 1º de setembro.
Representação 052/2019, à gerência local da 
Copasa, solicitando o tapamento de uma 
valeta de canalização na rua Dorvílio Fran-
cisco Bonvalente, bairro Peluso.
Requerimento 128/2019, à Secretária Muni-
cipal de Saúde, solicitando no prazo de 15 
dias, resposta ao requerimento 086/2019 
acerca de dados referentes aos cidadãos 
relacionados como pacientes de doenças 
graves na cidade de Ubá, sobretudo os paci-
entes de câncer.
V E R E A D O R  J O R G E  C U S TO D I O 
GERVASIO
Indicação 297/2019, ao Prefeito, solicitando 
o tapamento de um buraco próximo aos 
números 675 e 688 da rua Farmacêutico José 
Rodrigues de Andrade, bairro São Sebas-
tião, a pedido do sr. Genito Pires do Amaral.
Moção de Congratulações e Aplausos 
070/2019, aos atletas ubaenses que partici-
param da 4ª Etapa do Campeonato Mineiro 
de Taekwondo, extensiva ao técnico, Sr. 
Rafael Antônio Toledo Almeida de Souza.
Moção de Pesar 074/2019, pelo falecimento 
do Senhor José Rafael Guiducci, ocorrido no 
dia 03 de setembro.
VEREADOR JOSÉ ROBERTO REIS 
FILGUEIRAS
Representação 053/2019, à gerência da 
Viação Ubá, solicitando que a empresa volte 
com as linhas de ônibus ao itinerário anteri-
or, no bairro Fazendinha.
Requerimento 127/2019, à Secretaria de 
Ambiente e Mobilidade Urbana, solicitando 
informações sobre o projeto piloto de incen-
tivo à reciclagem que foi implantado no 
bairro Eldorado em 2017.

Proposições do dia 16/09/2019
VEREADOR ANTERO GOMES DE 
AGUIAR
Indicação 308/2019, ao Prefeito, solicitando 
a construção de uma rotatória no cruzamento 
da avenida Senador Levindo Coelho, com a 
rua Diógenes Gomes da Silva.
Indicação 309/2019, ao Prefeito, solicitando 
a colocação de um poste de iluminação 
pública no final da rua Veneza, bairro Fazen-
dinha II, a pedido dos moradores.
VEREADOR DARCI PIRES DA SILVA
Indicação 302/2019, ao Prefeito, solicitando 
o asfaltamento da rua Roberto Fellippe, 
bairro Encosta do Sol, bem como, que cópia 
da proposição seja encaminhada ao pastor 
Augusto, no nº 122 do referido logradouro.
Moção de Pesar 071/2019, pelo falecimento 
da senhora Maria José, ocorrido no último 
dia 30 de agosto.
VEREADOR EDEIR PACHECO DA 
COSTA
Moção de Pesar 076/2019, pelo falecimento 
da senhora Aparecida Maria Fernandes
V E R E A D O R  J O R G E  C U S TO D I O 
GERVASIO 
Moção de Congratulações e Aplausos 
075/2019, à Escola Municipal Irmã Ana 
Maria Tereza Costa, na pessoa de sua direto-
ra Sra. Adelina Maria da Silva Dutra, pelos 
50 anos de criação.
Representação 054/2019, ao Comandante 
Geral da Polícia Militar de Minas Gerais, 
solicitando viaturas e implantação de siste-
ma digital de comunicação para o 21º 
BPMMG. 
VEREADOR JOSÉ ROBERTO REIS 
FILGUEIRAS
Indicação 306/2019, ao Prefeito, solicitando 
uma operação tapa-buracos em todas as ruas 
do Morro do Querosene, bairro Vila Morei-
ra.
Indicação 307/2019, ao Prefeito, solicitando 
a fiscalização das empresas que prestam 
serviços de terraplanagem e transporte de 
entulho no município através de caçambas 
para verificar se elas possuem equipamentos 
necessários para cumprimento das leis muni-
cipais 2945/1999 e 4492/2007.
VEREADORES EDEIR PACHECO DA 
C O S T A  E  G I L S O N  F A Z O L L A 
FILGUEIRAS
Indicação 305/2019, ao Prefeito, solicitando 
a repintura das faixas de pedestres ao longo 
da rua Francisco Teixeira de Abreu.
Representação 055/2019, à gerência local da 

ECP Engenharia, solicitando a colocação de 
três containers ou tambores de lixo na parte 
alta do Morro do Querosene.
Requerimento 129/2019, ao Prefeito, solici-
tando estudos técnicos para que sejam 
ampliadas as vagas para estacionamento 
preferencial de idosos na área central da 
cidade. Reitera a Indicação 291/2019 de 
mesma autoria, em conjunto com os verea-
dores José Roberto, Darci Pires, Gilson 
Fazolla e Joseli Anísio.
Requerimento 130/2019, ao Prefeito, solici-
tando a instalação de pelo menos 5 postes de 
iluminação pública com luminárias no tre-
cho compreendido entre a praça do bairro 
Ligação até a Industria R. Baião. Reitera o 
Requerimento 075/2017 de autoria do vere-
ador Luis Carlos Teixeira Ribeiro.
Proposições do dia 23/09/2019
VEREADOR ANTERO GOMES DE 
AGUIAR
Indicação 301/2019, ao Prefeito, solicitando 
a construção de um passeio que ligue o Curu-
mim II à entrada do Fórum Desembargador 
Câncio Prazeres.
Indicação 310/2019, ao Prefeito, solicitando 
a instalação de um poste de iluminação 
pública ao final da rua José Dias de Andrade, 
bairro Antônio Bigonha.
Indicação 318/2019, ao Prefeito, solicitando 
a instalação de uma academia ao ar livre 
adaptada para adultos e idosos na rua Ingla-
terra, ao lado da quadra poliesportiva do 
bairro Fazendinha.
Representação 057/2019, à Gerência da ECP 
Engenharia, solicitando a colocação de 2 
containers ou tambores de lixo junto à Rua 
Antônio Carlos Caiaffa, próximo ao nº 214 e 
à Transportadora Paulineris, bairro Primave-
ra.
VEREADOR LUIS CARLOS TEIXEIRA 
RIBEIRO
Representação 056/2019, à Gerência local 
da Copasa, solicitando a recomposição 
asfáltica da rua Pedro Costa, bairro São 
João.
VEREADORE GILSON FAZOLLA 
FILGUEIRAS
Indicação 311/2019, ao Prefeito, solicitando 
o levantamento de uma tampa de rede de 
esgoto afundada na praça Agenor Barbosa, 
bairro Jardim Glória.
Indicação 312/2019, ao Prefeito, solicitando 
o levantamento de uma tampa de rede de 
esgoto afundada em frente à Drogaria Nossa 
Senhora Aparecida, no cruzamento das ruas 
Sete de Setembro e São José, no centro de 
Ubá. 
Indicação 313/2019, ao Prefeito, solicitando 
a poda de uma árvore em frente ao nº 137 da 
rua Giovani Biscotto, bairro Industrial.
Indicação 314/2019, ao Prefeito, solicitando 
a poda de uma árvore próxima ao nº 200 da 
rua Francisco Feital Teixeira, bairro Santa 
Bernadete.
Indicação 315/2019, ao Prefeito, solicitando 
a poda de árvores na rua maria da Glória 
Araújo, bairro Altair Rocha, a partir do nº 
901.
Indicação 316/2019, ao Prefeito, solicitando 
a colocação de 3 postes de iluminação junto 
à Rua Ceci Peron, bairro Cristal.
Indicação 317/2019, ao Prefeito, solicitando 
a substituição de manilhas da rede de capta-
ção de águas por outras de maior diâmetro 
no Córrego do Trabalho (Campo do Azulão).
Requerimento 132/2019, ao Prefeito, solici-
tando a capina, patrolamento e cascalha-
mento da estrada do Córrego do Trabalho 
(Campo do Azulão). Reitera as Indicações 
243/2018 e 199/2019 de autoria da Vereado-
ra Jane Cristina de Lacerda Pinto. 

Proposições do dia 30/09/2019
VEREADOR ANTERO GOMES DE 
AGUIAR 
Indicação 322/2019, ao Prefeito, solicitando 
recapeamento asfáltico do bairro Vila Gon-
çalves, a pedido do sr. Sebastião Lima.
Indicação 323/2019, ao Prefeito, solicitando 
a colocação de grade metálica em bueiro da 
rua Rio de Janeiro, bairro Vale do ipê, que 
apresenta risco de queda para crianças.
Indicação 324/2019, ao Prefeito, solicitando 
a construção de um quebra-molas próximo 
ao número 226 da rua Rio de Janeiro, bairro 

Vale do Ipê.
Requerimento 135/2019, ao Prefeito, solici-
tando a substituição de lâmpadas no bairro 
Primavera. Reitera a Indicação 595/2017 de 
mesma autoria.
VEREADOR DARCI PIRES DA SILVA 
Requerimento 133/2019, ao Secretário de 
Obras, convidando-o a comparecer em 
Reunião Ordinária a ser agendada, para 
prestar esclarecimentos sobre a regularidade 
da contratação da empreiteira que está reali-
zando a reforma d aponte da avenida Cristia-
no Roças. 
Moção de Congratulações e Aplausos 
078/2019, ao deputado Sargento Rodrigues, 
por sua incansável luta em defesa dos polici-
ais e bombeiros militares de Minas Gerais e 
do povo mineiro.
VEREADOR EDEIR PACHECO DA 
COSTA
Requerimento 134/2019, ao Prefeito, solici-
tando no prazo do art. 56 da LOM, informa-
ções sobre o Conselho de Saneamento Bási-
co do Município.
V E R E A D O R  G I L S O N  FA Z O L L A 
FILGUEIRAS
Indicação 326/2019, ao Prefeito, solicitando 
que a secretaria Municipal de Ambiente e 
Mobilidade urbana analise a possibilidade 
do corte de uma árvore próximo ao número 
59 da rua Giovani Biscotto, bairro Industrial.
Indicação 327/2019, ao Prefeito, solicitando 
que a secretaria Municipal de Ambiente e 
Mobilidade urbana analise a possibilidade 
do corte de árvores no imóvel localizado à 
rua Ângelo Sperandio, 1418, bairro Man-
gueira Rural, de propriedade da Sra. Elza 
Campos Felipe.
V E R E A D O R  J O R G E  C U S TO D I O 
GERVASIO
Indicação 319/2019, ao Prefeito, solicitando 
uma operação tapa-buracos ao longo da rua 
Altivo Brandão, bairro Santana, a pedido da 
suplente de vereador, Soninha da Policlíni-
ca.
VEREADOR JOSELI ANISIO PINTO
Moção de Congratulações e Aplausos 
080/2019, ao Professor Alaírson de Oliveira 
Ricardo, pela sua atuação na Educação e em 
Projetos Sociais. 
VEREADOR JOSÉ ROBERTO REIS 
FILGUEIRAS
Representação 058/2019, ao deputado esta-
dual Charles Santos, solicitando a realização 
de uma audiência pública a ser realizada na 
Câmara, próximo ao dia 08 de novembro, 
para tratar sobre o enfrentamento à automu-
tilação, à depressão e ao suicídio, através de 
parceria entre a Frente Parlamentar da 
ALMG lançada no último dia 25/09 e a 
Câmara Municipal de Ubá.
VEREADORA ROSÂNGELA MARIA 
ALFENAS DE ANDRADE
Moção de Pesar 077/2019, pelo falecimento 
do Sr. Etevaldo Elton de Oliveira, ocorrido 
no dia 21 de setembro.
Moção de Pesar 079/2019, pelo falecimento 
da senhora Maria Imaculada Poggiali Gas-
paroni e Oliveira, ocorrido no último dia 14 
de setembro.
VEREADORES GILSON FAZOLLA E 
EDEIR PACHECO DA COSTA
Indicação 320/2019, ao Prefeito, solicitando 
a limpeza e pintura do meio-fio da praça 
Major Fusaro, ao lado do Ubaense Plaza 
Hotel, no centro da cidade. 
Indicação 321/2019, ao Prefeito, solicitando 
a limpeza de entulhos do calçamento feito na 
rua Jefferson Ladislau Tavares, bairro Altair 
Rocha.
Indicação 325/2019, ao Prefeito, solicitando 
cascalhamento da parte alta do bairro Nova 
Olinda, próximo à torre.
Requerimento 131/2019, ao Prefeito, solici-
tando a construção de bueiros próximos ao 
número 1515 da rua Francisco Teixeira de 
Abreu, bairro Palmeiras. Reitera a Indicação 
458/2017, Requerimento 277/2017 e Reque-
rimento 081/2019 de mesma autoria. 
Requerimento 136/2019, ao Prefeito, solici-
tando a limpeza do córrego dos bairros Pal-
meiras e Altair Rocha. Reitera o Requeri-
mento 174/2017 e o Requerimento 
285/2018 de mesma autoria.

 Está em pauta na Câmara 
Municipal de Ubá (CMU) o Projeto 
de Lei Complementar nº 02/2018, 
que revisa o Plano Diretor do Muni-
cípio, a Lei Complementar nº 
99/2008. Desde o início da tramita-
ção da matéria, a CMU vem realizan-
do debates sobre o tema, em forma 
de seminários. 
 Em maio, recebemos para 
explanar sobre o assunto, o Arquiteto 
e Urbanista Klinton de Melo Barbo-
sa Júnior, e Sônia Maria Jacob Rodri-
gues (Engenheira Civil, especialista 
em Engenharia da Qualidade, ex-
professora Universitária, perita Judi-
cial e presidente da Associação de 
Moradores e Amigos do Centro de 
Ubá. Eles falaram sobre o bem-estar 
da comunidade para as gerações 
atuais e futuras e o planejamento de 
uma cidade sustentável, conforme 
estabelece o Estatuto das Cidades e o 
Plano Diretor.
 “A esperança de Ubá está 
nas serras”: esta foi a conclusão das 
palestras do segundo Seminário 
sobre a Revisão do Plano Diretor, 
realizado em junho. Os temas abor-
dados pelos professores da Universi-
dade Federal de Viçosa foram “Meio 
Ambiente e Clima Urbano”, a cargo 
de Antônio Cléber Gonçalves Tibiri-
çá, e “APA e seu Papel na Conserva-
ção para o Município”, palestra pro-
ferida por Gumercindo de Souza 

Lima.
 Já em agosto, a CMU pro-
moveu terceiro Seminário do Plano 
Diretor do Município, em parceria 
com o Conselho Regional de Enge-
nharia e Agronomia de Minas Gerais 
(Crea/MG), a Associação dos Enge-
nheiros e Agrônomos de Ubá 
(Sea/Ubá) e a 30ª Subseção da 
Ordem dos Advogados do Brasil 
(OAB/MG).  Foram convidados o 
engenheiro e assessor da presidência 
do Crea/MG, José Tarcísio Caixeta, 
que abordou o tema: Gestão Munici-
pal 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. 
 Os três seminários foram 
gravados e podem ser assistidos em 
nosso canal no YouTube, bastando 
acessar os links contidos no título de 
cada evento, na página do Plano 
Diretor do Município, em nosso site: 
www.uba.mg.leg.br.
 Foram relevantes eventos 
para que todos, inclusive vereadores 
e equipe de assessores da Câmara, 
aprimorassem sua compreensão 
sobre o Plano Diretor e se preparas-
sem para, a partir daí, elaborar estu-
dos, análises e propostas ao PLC 
02/2018. As Comissões Parlamenta-

res Permanentes da CMU já começa-
ram a se reunir no mês de setembro 
para discutir a revisão do Plano, cada 
uma analisando e discutindo aspec-
tos relacionados à sua pasta, constan-
tes no projeto.
 Após esta primeira fase de 
discussões, as comissões organiza-
rão um cronograma de atividades e 
pretendem se reunir com Secretários 
e Conselhos Municipais. Os verea-
dores e a equipe de servidores do 
Legislativo também serão assessora-
dos pelo Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo de Minas Gerais.

E por quê revisar o 
Plano Diretor?

 
 O Plano Diretor de uma 
cidade é definido como um instru-
mento básico da política de desen-
volvimento e expansão urbana e 
deve ser revisado pelos Poderes Exe-
cutivo e Legislativo a cada 10 anos.
 É através desta lei que a 
Administração Pública Municipal 
organiza seu território e promove a 
ordenação dos espaços de moradia, 
para garantir aos cidadãos um lugar 
adequado para trabalhar e viver com 
dignidade. Além de proporcionar 
também o acesso da população ao 
saneamento ambiental, transporte e 
mobilidade, trânsito seguro, serviços 
e equipamentos urbanos. Um ponto 

importante a destacar é que uma das 
suas prioridades deveria ser a redu-
ção das desigualdades sociais.
 O Plano Diretor estabelece 
regras e condições para que a cidade 
cumpra com suas funções sociais. 
Entre outras previsões, essa lei defi-
ne como devem ser realizados o par-
celamento, a edificação e a utilização 
dos imóveis da cidade. 
 Na prática, trata-se de um 
plano urbanístico, editado por pro-
fissionais e agentes políticos que 
conhecem a cidade e as necessidades 
da população. De posse destas infor-
mações, eles avaliam a forma como o 
Município está organizado e verifi-
cam também a funcionalidade de sua 
ocupação. Daí propõem ações que 
melhorem o seu ordenamento terri-
torial, de forma a torná-lo um ambi-
ente cada vez mais integrado e com-
patível com a realidade social de seus 
moradores. 
 A partir disso torna-se clara 
a resposta à nossa pergunta inicial: 
por quê revisar o Plano Diretor? Con-
siderando o passar do tempo e todas 
as mudanças demográficas, econô-
micas e sociais que ocorrem em uma 
década, é imprescindível atualizar a 
organização da cidade. E é desta 
revisão que vêm as propostas de um 
planejamento adequado e racional, 
que são essenciais para a qualidade 
de vida da nossa comunidade.

PLANO DIRETOR

MULHER
2019

 A vereadora Jane Cristina 
Lacerda Pinto foi empossada como 2ª 
vice-presidente da Mesa Diretora da 
Câmara Municipal de Ubá, na reunião 
ordinária de 16 de setembro. A eleição 
ocorreu devido a um pedido de renún-
cia ao cargo, feito pelo vereador Ale-
xandre de Barros Mendes, no dia 12 de 
agosto de 2019.
 O procedimento adotado é o 
mesmo de quando se elege a Mesa Dire-
tora a cada dois anos: o vereador deve 
se inscrever com até uma hora de ante-

cedência da reunião. Neste caso, a vere-
adora Jane foi a única inscrita, tomando 
posse no mesmo dia.
 A Mesa Diretora ficou assim 
composta: 
 Vereador Jorge Custodio Ger-
vasio (presidente); Vereador José 
Roberto Reis Filgueiras (1º vice-
presidente); Vereador Joseli Anísio 
Pinto (1º secretário); Vereadora Jane 
Cristina Lacerda Pinto (2ª vice-
presidente) e Vereador Luís Carlos 
Teixeira Ribeiro (2º secretário).

Mesa Diretora da CMU
tem novo membro

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. 
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!

 A Câmara Municipal de Ubá 
(CMU), por meio da Escola do Legisla-
tivo, segue na preparação de estudantes 
da rede pública para a edição 2019 do 
Exame Nacional do Ensino Médio 
(Enem). O curso preparatório – Pré-
Enem Social – teve início em 18 de 
maio e vai até 26 de outubro, semana 
que antecede as provas, marcadas para 

os dias 3 e 10 de novembro.
 As aulas são realizadas aos 
sábados, no plenário da CMU, e ficam a 
cargo de professores do Instituto Fede-
ral do Sudeste de Minas Gerais - IF 
Sudeste MG (campus Rio Pomba e 
campus avançado Ubá) e da Universi-
dade do Estado de Minas Gerais 
(UEMG - Ubá). 

Pré-Enem 2019
na reta final
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 A plenária final do Parla-
mento Jovem de Minas (PJ), que 
debateu, ao longo de 2019, a discri-
minação étnico-racial, foi realiza-
da pela Escola do Legislativo da 
Assembleia Legislativa de Minas 
Gerais, no período de 18 a 20 de 
setembro, em Belo Horizonte. 
Dezesseis propostas foram aprova-
das no último dia do evento. 

 O documento final do PJ 
Minas 2019 foi entregue ao mem-
bro efetivo da Comissão de Partici-
pação Popular da Assembleia, o 
deputado André Quintão. As pro-
postas poderão gerar desdobra-
mentos e serem transformadas, por 
exemplo, em projetos de lei ou 
pedidos de providências ao Poder 
Público.

 Representando a Câmara 
Municipal de Ubá participaram da 
plenária o presidente da Escola do 
Legislativo (EL), vereador José 
Roberto Reis Filgueiras, o diretor 
da EL, Juliano Nascimento Peixo-
to Guimarães, e as estudantes Sara 
Isabelle Olympio Soares e Sthe-
fanny Cristiny Coutinho Silva Tei-
xeira.

 No dia 18 de setembro os 
jovens parlamentares se dividiram 
em três Grupos de Trabalho (GTs) 
e se revezavam ao microfone para 
defenderem a manutenção, altera-
ção ou supressão dos textos origi-
nais que versavam sobre três eixos 
temáticos: desigualdades socioe-
conômicas, violências por motivo 
étnico-racial e direito às identida-
des e à diversidade cultural. A estu-

dante Sara Isabelle foi escolhida 
para representar o município de 
Ubá na Etapa Estadual, e lá foi elei-
taa para ser relatora no Subtema 2: 
"Violência por motivos ético-
racial". 

 Os mais de 120 estudantes, 
representando 94 municípios mine-
iros que participaram desta edição, 
decidiram, no dia 19 de setembro, 
que no próximo ano a discussão 
será sobre meio ambiente e desen-
volvimento sustentável. A defesa 
da pauta teve como pano de fundo 
as queimadas no país e o rompi-
mento de barragem em Brumadi-
nho. A novidade de 2019 foi que, 
pela primeira vez, os próprios par-
ticipantes defenderam os temas 
antes da votação. Além do tema 
escolhido, estavam em votação: 
"saúde mental do jovem" e "jovem 
no mercado de trabalho".

 No terceiro dia de trabalho, 
13 alunos das escolas participantes 
de Ubá estiveram presentes para 
assistir às discussões e votação das 
propostas que foram encaminha-
das para a Assembleia Legislativa. 

 A estudante Sthefanny 
Coutinho contou sobre a sua expe-
riência com o PJ. “Cada dia que 
passa eu me apaixono mais por 
esse projeto que me ganhou por 
inteiro. Tive a honra de estar repre-
sentando meus amigos e minha 
cidade na etapa estadual e somente 
uma palavra descreve o que sinto: 
gratidão. Quando entrei no plená-
rio senti uma responsabilidade 
muito grande, e passou um breve 

filminho de tudo o que eu vivi com 
o PJ este ano. Foi lindo! Com cer-
teza vou levar pra sempre todas as 
amizades e, claro, ano que vem 
estarei de novo atuando no proje-
to”, ressaltou.

 Para a estudante Sara Isa-
belle participar do Parlamento 
Jovem foi uma experiência indes-
critível. “Durante o ano, com os 
debates e estudos pude entender 
muitos conceitos que não entendia. 
Apesar de o tema "Discriminação 
Ético-racial" está presente no meu 
dia-a-dia, o PJ ensina ainda a ter 
empatia para com os outros, sobre 
experiências diferentes da sua, e 
ensina a defender a realidade do 
outro”, declarou.

 Sara Isabelle comentou 
também sobre a sua participação 
como relatora no Subtema 2. “Foi 
muito importante ser relatora nesta 
etapa, pois participei diretamente 
da mesa que conduz os trabalhos. 
Votar em projetos que poderão vir 
a ser leis e mudar a realidade de 
muitos é ter a sensação de dever 
cumprido como cidadã. Pude ter 
não somente a minha formação 
cidadã e política, mas uma concep-
ção de mundo completamente dife-
rente, um mundo onde é preciso 
lutar para fazer mudança. Um 
mundo onde é preciso ter empatia 
mais do que nunca e um mundo em 
que todos precisam ter voz. E den-
tro do Parlamento Jovem de Minas 
é assim: tive o poder de transfor-
mar a minha realidade e a realidade 
de todos nós”, ressaltou.

 O presidente da Câmara 
Municipal de Ubá, vereador Jorge 
Custodio Gervasio, informou que 
o projeto terá continuidade no pró-
ximo ano. 

“Ficamos muito felizes com a par-
ticipação de nossos jovens neste 
importante programa de formação 
política e contamos com a partici-
pação de todos os alunos da rede 
pública de ensino de Ubá para em 
2020 debatermos os assuntos vol-
tados ao meio ambiente e ao 
desenvolvimento sustentável. Agra-
deço a todas as escolas participan-
tes, especialmente aos diretores e 
professores, que apoiaram as nos-
sas atividades ao longo do ano. 
Agradeço também aos pais dos 
estudantes pela confiança deposi-
tada na equipe da Câmara de Ubá 
e deixo o meu abraço especial 
jovens parlamentares de 2019”, 
concluiu Jorge.

SETEMBRO de 2019

Jovens Parlamentares de Ubá participam de plenária final do projeto na ALMG

Confira as dezesseis propostas aprovadas

Subtema 3 – Direito às identidades e à diversidade cultural 

12. Introdução, nas escolas, do projeto “Solte o cabelo, prenda o seu preconceito”, com o objetivo estimular as crianças 
a se empoderarem, além de combater o bullying, desde o ensino fundamental ao ensino médio, em escolas públicas e 

privadas. 

13. Assegurar a implantação da Lei n° 11.645/2008, que trata da história afrobrasileira e indígena no Brasil, por meio do 
aprimoramento dos materiais e da capacitação dos professores, com o objetivo de apresentar para os descentes 

africanos personagens importantes de sua história e a luta dos movimentos minoritários, de forma a produzir um reparo 
mínimo para a memória da população negra, indígena e seus descendentes.

 14. Parceria entre os órgãos governamentais e as organizações da sociedade civil para viabilização de projetos, em 
escolas estaduais, que promovam e reconheçam a diversidade cultural, tais como:  “Afroeducação”: projeto que 

promove diferentes eventos culturais, a fim de garantir a visibilidade da cultura negra brasileira, por meio de debates, 
seminários, rodas de conversa, saraus literários, festivais e cineclubes;  “Programa de Conhecimento dos Direitos e da 

Diversidade Cultural – Prodic”: programa para trabalhar os temas transversais das diferentes disciplinas, em especial nas 
áreas de ciências humanas, e atividades recreativas que possibilitem o empoderamento dos cidadãos. 

15. Criação de eventos no âmbito das casas legislativas estaduais e municipais para discutir as causas indígenas, 
quilombolas e ciganas, a fim de dar voz a suas lideranças. 

16. Garantia de equidade e assistência social e jurídica aos praticantes de religiões de matriz africana e afro-brasileiras e 
de origens orientais, em caso de hospitalização, detenção ou outras situações em que se encontrem em instituições 

públicas.

Subtema 1 – Desigualdades Socioeconômicas 

1. Criação de cursos, promoção de palestras e oficinas extracurriculares sobre o tema educação financeira, promovidas 
por escolas, a fim de favorecer classes menos favorecidas.

 2. Fiscalização obrigatória, em todo o território estadual, para que seja eficaz e justo o preenchimento das vagas de 
cotistas em universidades federais e concursos públicos.

 3. Implantação, nas comunidades carentes do Estado, do projeto de educação comunitária conhecido como programa 
“escola aberta”, oferecendo aulas colaborativas e voluntárias, inclusive reforço escolar e preparatório para vestibulares e 

concursos, além de atividades culturais complementares, com atendimento nos fins de semanas, de acordo com a 
demanda. 

4. Financiamento governamental para associações de esporte que fazem trabalho voluntário em regiões com 
desfuncionalidades, como periferia e zona rural, fornecendo o material necessário e melhor estrutura para treinos. 

5. Expansão e aprimoramento de medidas de assistência socioeconômica para reservas indígenas e quilombolas, 
garantindo qualidade de vida e segurança para esses indivíduos, por meio de parcerias com os municípios e os órgãos 

de saúde. 

6. Identificação de locais onde se concentram grupos que sofrem discriminação étnico-racial e implementação de 
medidas que visem desburocratizar a alocação de empresas nessas áreas, garantindo preferência para 

microempreendedores da região e que todas as empresas abertas contem com funcionários de etnias diferentes, 
proporcionais à população da região onde a empresa está instalada.

 7. Criação de feiras de empreendedorismo em regiões periféricas, com classificação para melhor marketing e ideia mais 
inovadora, além de cursos para os vencedores e isenção fiscal para as empresas patrocinadoras.

Subtema 2 – Violências por motivo étnico-racial 

8. Rigor e equidade no julgamento de crimes por motivos étnico-raciais, sendo julgados na justiça comum, vedada a 
possibilidade de julgamento de réus militares pela Justiça Militar. 

9. Criação da Fundação Estadual do Cigano para a introdução e a inserção dos povos rom, sinti e calon na política e vida 
pública e para garantir seus direitos humanos básicos. 

10. Implementação de Delegacia de Combate a Crimes Raciais e Delitos de Intolerância – Decradi – em cada uma das 
regiões de planejamento do Estado de Minas Gerais. 

11. Divulgação, pela Polícia Militar, do histórico de abordagens, com indicação da distribuição racial e filmagens, 
deixando os arquivos à disposição dos cidadãos. 


