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PODERES LEGISLATIVO E EXECUTIVO 
ENTREGAM TÍTULOS EM SOLENIDADE  

CMU participa de Encontro de 
Vereadores do Vale no Piranga

 A Câmara Municipal de 
Ubá, representada pelo seu 
presidente, o vereador Jorge 
Custodio Gervasio, participou, no 
dia 11 de outubro, do primeiro 
Encontro de Vereadores do Vale do 
Piranga, em Ponte Nova. O evento 
foi promovido pelo Legislativo 
Pontenovense, dirigido pela 
presidente, vereadora Aninha de 
Fizica, e pelo prefeito de Ponte 
Nova, Wagner Mol.
 Como palestrantes,  o 
presidente do Tribunal Regional 
Eleitoral de Minas Gerais (TRE-
MG), Desembargador Rogério 
Medeiros, e o Senador Antônio 
Anastasia. O primeiro explanou 
sobre as atualidades do processo 
eleitoral, já abordando as novas 
regras para as eleições de 2020, e 
os casos de fake news. E encerran-
do o encontro, os agentes políticos 
presentes assistiram a palestra do 
Senador  Professor  Antônio 
Anastasia, sobre as atualidades da 
administração pública.
Vinte e quatro municípios da 
região estavam representados no 
evento, que reuniu cinco prefeitos, 
15 presidentes  de Câmaras 
Municipais e dezenas de vereado-
res.
 O objetivo é integrar 
parlamentares da região, infor-
mando acerca de assuntos relevan-
tes e de seus interesses enquanto 
políticos. “Aqui, nós representa-
mos uma população de aproxima-
damente 320 mil habitantes e esta 
é uma valiosa oportunidade de 
aprendizado”, destacou a presi-
dente da Câmara de Ponte Nova, 
Aninha de Fizica.
 

Atualidades no 
processo eleitoral

 Um dos assuntos aborda-
dos pelo desembargador presiden-
te do TRE-MG foi o processo 
eleitoral, com destaque para as 
expectativas do pleito que aconte-
cerá no ano que vem. Rogério 

Medeiros lembrou as consequên-
cias para o eleitor que não fizer o 
recadastramento biométrico nos 
municípios em que o processo é 
obrigatório, como em Ponte Nova 
e Ubá, por exemplo.
  “Quanto as eleições, nós 
tivemos muitas expectativas de 
mudanças e vetos, mas não 
ocorreram. Então as mudanças que 
aqui estão por acontecer são mais 
ou menos aquelas que já eram 
esperadas. No que tange à Justiça 
Eleitoral, é a primeira eleição 
municipal que temos depois do 
rezoneamento que foi feito o em 
todo o país, em 2017”, falou o 
presidente do TRE-MG, fazendo 
alusão aos requisitos para a 
existência das Zonas Eleitorais.
  A impossibil idade de 
coligações partidárias para disputa 
de eleições proporcionais foi 
lembrada pelo desembargador. 
Rogério também pontuou sobre as 
exigências  de candidaturas 
femininas nos partidos, citando 
casos de vereadores que tiveram o 
mandato cassado pelo Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE) por 
infringirem as regras.
 

Fake News
 O presidente do TRE-MG 
disse que a Justiça Eleitoral já 
esperava que as fake news pudes-
sem interferir no processo eleitoral 
brasileiro de 2018, uma vez que 
essas notícias falsas também 
prejudicaram os debates nas 
eleições americanas e no plebisci-
to sobre o Brexit, no Reino Unido. 
“Mas se quer imaginávamos que 
poderia, no dia das eleições do 
primeiro turno, as fake news se 
voltarem contra a própria Justiça 
Eleitoral, o sistema eletrônico de 
votação”, ressaltou.
  Medeiros destacou que a 
campanha do TSE que alerta a 
população sobre as fake news 
prefere utilizar o termo desinfor-
mação. “É um conceito mais 

amplo. Ela pode acontecer em 
virtude de uma mentira, que a 
pessoa acredita e vota induzida por 
ela, mas não é necessariamente só 
uma mentira. Pode ser uma 
informação incompleta, distorci-
da, embora não mentirosa”, 
explicou.
  Para o desembargador 
“não há como evitarmos que as 
fake news apareçam ”e é muito 
difícil o processo de investigação, 
principalmente durante o período 
de propaganda eleitoral, que é 
muito curto. “O melhor remédio é 
educar os eleitores de todo o Brasil 
a lidar com isso: [...] não comparti-
lhem aquilo que não tiverem 
certeza, se não souberem a verda-
de”, opinou. Rogério comentou 
que as fake news estão evoluindo 
para a deepfake, que usa alta 
tecnologia, e citou o caso ocorrido 
no ano passado de um candidato a 
governador que teve o rosto 
estampado em um vídeo pornográ-
fico.
 

Administração Pública 
na atualidade

 O  s e n a d o r  A n t ô n i o 
Anastasia iniciou a palestra 
defendendo que a política e a 
administração pública são interli-
gadas. Ele chamou a atenção para 
a necessidade do planejamento na 
adminis tração públ ica,  que 
juntamente com o conhecimento 
dos agentes que a fazem, pode 
evoluir e melhorar. “Como não há 
planejamento, não há prioridade e 
nós não alcançamos resultados. 
[...] Essa pressa que temos de 
realizar e oferecer logo os resulta-
dos nos leva a algo pior ainda, que 
é um mal da nossa administração: 
a falta do princípio da continuida-
de administrativa”.
  O ex-governador de Minas 
fez uma reflexão sobre como 
incorporar o planejamento na 
administração pública ao mesmo 
tempo em que essa administração 
exige ações prioritárias. “Aí está o 
segredo da boa administração. No 
modelo brasileiro, felizmente, nós 
precisamos que os 
parlamentos tenham 
igualmente uma pauta 
de prioridades e de 
planejamento concomi-
tantemente ao Poder 
Executivo, sob pena de 
u m  d i v ó r c i o ,  u m 
conflito desnecessário 
e  n e g a t i v o  p a r a  a 
comunidade”, frisou ao 
destacar o papel de cada 
P o d e r  p a r a  q u e  a 
administração pública 

tenha bons resultados.
  A reputação que a adminis-
tração pública tem para os brasilei-
ros, como sendo algo negativo e 
visto com maus olhos pela popula-
ção, é um ponto negativo para os 
políticos, segundo Anastasia. 
“Não damos valor,  f icamos 
sempre afastados [...]. É importan-
te tentarmos reverter esse quadro e 
darmos prioridade a administração 
pública de tal modo que os gover-
nos também se vinculassem às 
suas prioridades, os resultados, 
suas metas e seus orçamentos, e 
que a administração pública 
apresente de fato e concreto 
realizações”.
  Anastasia disse que o 
Brasil vive um dilema, uma vez 
que, de acordo com ele, não há 
como o país se desenvolver 
economicamente se não reduzir o 
chamado Custo Brasil, originado 
da baixa produtividade dos 
produtos nacionais. A administra-
ção pública, na visão do senador, 
tem papel fundamental para 
reduzir esse problema, como 
aprimorar os serviços públicos e 
melhorar a infraestrutura.
  “A Administração Pública 
na atualidade está numa encruzi-
lhada. Nós temos hoje elementos 
técnicos suficientes para avançar-
mos em prol de uma nação mais 
moderna, mas se não fizermos a 
opção racional adequada, bem 
concebida e bem planejada, nós 
podemos fraquejar, e aí não 
teremos os resultados necessári-
os”, opinou o senador.
  Por fim, Anastasia desta-
cou que sem a vontade política o 
país não vai conseguir alcançar a 
administração pública ideal. “Sem 
vontade política nada avança, e 
não é só a isolada do presidente da 
república ou do governador do 
Estado, é de toda elite dirigente: o 
congresso nacional, o Poder 
Judiciário, as lideranças empresa-
riais que têm que se sensibilizarem 
pelo tema da administração”.  

*Com informações da CM de 
Ponte Nova
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 O presidente da Câmara 
Municipal de Ubá (CMU), verea-
dor Jorge Custodio Gervasio, a 
diretora-geral da CMU, Ariadna 
Zonta Rodrigues, e os servidores 
do Legislativo Ubaense reuniram-
se no dia 3 de outubro, no plenário, 
com o supervisor da Escola do 
Legislativo (EL), Sérgio Loures, o 
assistente Legislativo e colabora-
dor da EL, Rodrigo Bita, e com a 
assessora de Comunicação, Cristi-
ane Guerra, todos da Câmara Muni-
cipal de Juiz de Fora.
 O objetivo foi conhecer a 
nova plataforma de capacitação 
promovida pela Escola do Legisla-
tivo (EL) da Câmara de JF, onde 
serão oferecidos cursos gratuitos 
com temáticas relacionadas ao 
Poder.
 Segundo Rodrigo Bita, o 
projeto prevê o desenvolvimento, 
implantação e execução do ensino 
presencial, semipresencial e online 
para Juiz de Fora e outros municí-
pios participantes da rede de esco-
las legislativas. “A iniciativa forta-
lece a rede colaborativa entre os 
servidores do Legislativo nos muni-
cípios da região para oferecer um 
serviço público de excelência”, 
declara.
 A parceria firmada amplia 
as oportunidades de capacitação 
para os servidores, em busca de um 
serviço público efetivo e os servi-
dores da CMU já tiveram seus aces-
sos liberados ao conteúdo disponí-
vel no site da EL de Juiz de Fora.
O ensino à distância (EAD) da EL 
juiz-forana foi lançado em 2019, na 
plataforma moodle, com aulas em 
módulos e tutores especialistas em 
cada tema. Toda a estrutura foi 
desenvolvida exclusivamente 
pelos servidores da Câmara de JF, 
em software livre e de código aber-
to, sem custo nenhum para os 
cofres públicos, hospedado dentro 
do domínio do site do órgão, com o 
banco de dados que a Casa já pos-
sui. 
 Ambas as modalidades 
oferecem certificado de conclusão, 
que pode ser validado no próprio 
sistema da Escola, inclusive para 
justificativa de deslocamento dos 
servidores de outras cidades até 

Juiz de Fora. As parcerias serão 
firmadas nos mesmos moldes que 
atualmente são feitas entre as 
Câmaras e a Assembleia Legislati-
va de Minas Gerais (ALMG). A 
Assembleia oferece os cursos e os 
municípios arcam com desloca-
mento e hospedagem dos servido-
res até Belo Horizonte, ou o contrá-
rio, quando é uma aula ou palestra 
na própria Câmara, o município 
arca com deslocamento do profes-
sor. Sendo a Escola do Legislativo 
em Juiz de Fora um polo para capa-
citação, esses custos de desloca-
mento e hospedagem serão meno-
res para as cidades próximas.
 Com atualização de práti-
cas, seja na parte conceitual, com 
cursos de atualização sobre a legis-
lação vigente, seja na parte tecno-
lógica, com treinamentos para o 
uso de softwares voltados à melhor 
organização do trabalho no órgão 
público, a Escola está estruturada 
em três áreas de conhecimento: 
Poder Legislativo; Política, Demo-
cracia e Cidadania; e Administra-
ção Pública e Gestão. Já estão dis-
poníveis dois cursos no ambiente 
EAD, um sobre Atos Administrati-
vos e outro sobre Microsoft Excel, 
com os tutores tirando dúvidas dos 
servidores participantes. 
 Além desses, já foi disponi-
bilizado material sobre Especifica-
ção do Objeto, orientando os servi-
dores sobre a melhor maneira de 
elaborar um pedido para contrata-
ção de serviço ou adquirir algum 
material para a administração, e 

também um material específico 
sobre a Fiscalização de Contratos 
Administrativos. 
 De acordo com o supervi-
sor Sérgio, está em curso o creden-
ciamento de docentes externos, 
com a publicação de edital de cre-
denciamento público, direcionado 
a professores universitários que 
atuem em Juiz de Fora ou em outras 
cidades e tenham interesse em par-
ticipar, para ministrar as discipli-
nas da Escola, nas modalidades 
presencial, semipresencial ou 
EAD. 
 No âmbito das parcerias, os 
servidores das Câmaras Municipa-
is poderão sugerir temáticas que 
eles considerem relevantes de acor-
do com as necessidades locais e, 
dentro das possibilidades, a EL/JF 
poderá elaborar material que aten-
da às demandas. 
 A diretora-geral da CMU, 
Ariadna Zonta, expressou à equipe 
de Juiz de Fora a necessidade de 
um curso sobre Plano Diretor e 
elaboração de emendas às leis orça-
mentárias, no exercício do papel 
fiscalizador do Legislativo. Além 
dessa temática, a servidora tam-
bém citou a atualização dos servi-
dores com relação ao novo decreto 
que modifica regras do pregão ele-
trônico e como vai funcionar para 
os municípios. Surgiu a ideia de 
criar fóruns de discussão temáticos 
para aprendizado em conjunto, 
entre os servidores das Câmaras 
Municipais que compõem a rede de 
alunos da EL/JF. 

*Com informações da EL/JF
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TRANSPARÊNCIA

Balanço Contábil parcial de 2019 - despesas de setembro

 Solicitada por representan-
tes do Sindicato dos Vigilantes de 
Minas Gerais, foi realizada em 2 de 
outubro, no plenário da Câmara 
Municipal de Ubá (CMU), uma 
reunião com a participação popular. 
O objetivo era discutir e esclarecer 
dúvidas a respeito da Lei nº 
4.715/2019, que versa sobre a ade-
quação do serviço de segurança e 
vigilância em instituições bancárias 
do nosso município. Esta lei foi apro-
vada pelo Legislativo e promulgada 
pelo presidente da CMU, vereador 
Jorge Custodio Gervasio, em 30 de 
setembro de 2019. 
 Representando o Sindicato, 
participaram o secretário-Geral da 
entidade, Romualdo Alves Ribeiro, 
e a coordenadora de Formação Sin-
dical, Vera Lúcia Gomes Alves. E 
pela CMU, estavam presentes o 
presidente, vereador Jorge, e o vere-

ador Pastor Darci Pires da Silva.
Segundo Romualdo, o Sindicato dos 
Vigilantes tem como objetivo levar 
projetos como este para todo o Esta-
do de Minas Gerais. “Esta lei não só 
visa atender aos vigilantes a título de 
emprego, mas também ao cidadão 
de Ubá, dando mais proteção àquele 
que depende de utilizar os caixas 
eletrônicos espalhados pela cidade”. 
Para ele, as agências bancárias 
entendem que o sistema de vigilân-
cia eletrônica é suficiente para reba-
ter a criminalidade, “mas conforme 
nossas experiências, em mais de 20 
anos de sindicato, posso afirmar que 
a presença física, humana, se faz 
necessária a todo instante. O equipa-
mento eletrônico deve complemen-
tar a atividade do homem e jamais 
substituí-la”, ressaltou.
 Ainda de acordo com o 
Secretário-geral do Sindicato, os 

ubaenses, a partir da vigência desta 
lei, passarão a sentir-se mais seguros 
ao entrar em uma agência bancária, 
sabendo que que lá existe a presença 
de um vigilante. “Além de ajudar a 
evitar os crimes maiores em agênci-
as bancárias acionando os órgãos de 
segurança imediatamente, os vigi-
lantes estão preparados para este 
trabalho de segurança. Nós sabemos 
que uma explosão de caixa eletrôni-
co não é um ato rápido, necessita de 
tempo para a ação, e com a presença 
do vigilante o criminoso não terá 
tempo para agir”, pontuou.
 Conforme a coordenadora 
Vera Lúcia, além da segurança, esta 
lei vai elevar níveis de emprego, e o 
benefício maior será para a comuni-
dade, que vai estar mais segura den-
tro da agência bancária. “Cabe sali-
entar que um projeto semelhante a 
este já foi aprovado na cidade de 
Formiga em 2017. Quero, em nome 
dos vigilantes, agradecer ao verea-
dor Pastor Darci por abraçar esta 
proposta, e a todos os demais parla-
mentares, por esta Casa de Leis ter 
aprovado o projeto em setembro”, 
destacou.
 O presidente da CMU, vere-
ador Jorge Gervasio, também agra-
deceu ao vereador Pastor Darci, pela 
propositura do projeto na Câmara. 
“É muito importante ter um vigilan-
te nas agências, o que representa 
mais segurança à população para 
realizar suas transações bancárias 
com tranquilidade. Esta lei, aprova-
da pelos meus colegas vereadores e 
promulgada por mim, torna obriga-
tório às instituições financeiras e/ou 

bancárias do município de Ubá man-
terem um vigilante armado nas suas 
dependências, por 24 horas, inclusi-
ve em finais de semana e feriados”, 
explicou Jorge.
 O vereador Pastor Darci 
Pires agradeceu aos representantes 
do Sindicato dos Vigilantes pela 
iniciativa e ao presidente Jorge, pela 
promulgação da lei, e enfatizou: 
“Nós vamos acompanhar junto ao 
Sindicato o cumprimento desta lei, 
na íntegra. A presença do vigilante 
armado nas agências confere mais 
segurança para a população e vai 
evitar os crimes de 'saidinha de ban-
co', clonagem de cartões, entre 
outros”, concluiu.

A Reunião Popular
 Este tipo de reunião integra 
a agenda do Poder Legislativo, con-
forme seu Regimento Interno (Art. 
102, I e II). A previsão regimental é 
de que se promova reunião específi-
ca para participação popular, defini-
da como sessão especial, nas primei-
ras quartas-feiras de cada mês, medi-
ante requerimento de qualquer cida-
dão que pretenda discutir temas de 
relevância social, desde que feita a 
solicitação com até 72 horas de ante-
cedência.
 De maneira específica, as 
reuniões populares foram recente-
mente regulamentadas pela CMU, 
por meio da Resolução nº 07/2019, 
em vigor desde a sua publicação, em 
18 de setembro. Todos os atos do 
Legislativo podem ser consultados 
na íntegra em nossa página na inter-
net: www.uba.mg.leg.br.

Serviço de segurança em instituições bancárias 
é assunto de Reunião Popular na Câmara

ĜÕÑÖ ÑŌPŎ Descrição da Despesa Valor

331901103.00.00.00 Vencimentos Pessoal Efetivo 71.771,35

331901105.00.00.00 Vencimentos Pessoal Comissionado 55.899,32

331901106.00.00.00 Subsídio vereadores 79.595,26

331901303.00.00.00 Contribuição Patronal INSS 22.728,21

331911302.00.00.00 Contribuição Patronal Ubaprev 33.913,51

333901401.00.00.00 Diárias de Vereadores CMU 4.570,39

333901405.00.00.00 Diárias demais servidores CMU 1.125,74

333903001.00.00.00 Combustíveis Automotivos 1.381,18

333903004.00.00.00 Gás Engarrafado 0,00

333903007.00.00.00 Gêneros Alimentícios 867,25

333903015.00.00.00 Material para Festividades e Homenagens 0,00

333903016.00.00.00 Material de Expediente 110,00

333903017.00.00.00 Material de Processamento de Dados 1.290,00

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 0,00

333903023.00.00.00 Uniformes, Tecidos e Aviamentos 0,00

333903024.00.00.00 Material para Manutenção de Bens Imóveis 31,00

333903025.00.00.00 Material para Manutenção de Bens Móveis 0,00

333903026.00.00.00 Material Elétrico e Eletrônico 791,83

333903029.00.00.00 Material para Áudio, Vídeo e Foto 0,00

333903037.00.00.00 Material Para Manutenção de Veículos 0,00

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 12.200,00

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

333903910.00.00.00 Locação de Imóveis 0,00

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

Balanço Contábil Despesas  de  Setembro/2019

ĜÕÑÖ ÑŌPŎ Descrição da Despesa Valor

331903912.00.00.00 Locação de Máquinas e Equipamentos 1.175,06

331903912.00.00.00 Locação Maq Equi - Restos - Gard  -                     EG 379/2018 2.669,80

331903914.00.00.00 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis 0,00

331903915.00.00.00 Manutenção e Cons de Máquinas e Equipamentos 0,00

331903915.00.00.00 Manutenção e Cons Máq Equip - Restos-          EG 408/2018 0,00

331903916.00.00.00 Manutenção e Conservação de Veículos 0,00

331903917.00.00.00 Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Outras 0,00

331903919.00.00.00 Exposições, Congressos e Conferências 0,00

331903920.00.00.00 Festividades e Homenagens 2.340,00

331903929.00.00.00 Energia Elétrica 3.343,44

331903930.00.00.00 Serviços de água e esgoto 423,21

331903933.00.00.00 Serviços de Comunicação em Geral 0,00

331903933.00.00.00 Serviços de Correios - Restos - Correios           EG 401/2018 2.232,48

331903934.00.00.00 Serviço de Seleção e Treinamento 0,00

331903943.00.00.00 Serviços de Telecomunicações 1.400,26

331903944.00.00.00 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto 3.850,00

331903948.00.00.00 Serviços Gráficos 1.950,00

331903953.00.00.00 Seguros em Geral 6.186,56

331903963.00.00.00 Hospedagens 0,00

331903965.00.00.00 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos 0,00

331903968.00.00.00 Serviços de Publicidades e Propaganda 527,16

331903999.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 4.493,39

331903999.00.00.00 Outros Serviços PJ - Restos - LK -                        EG 377/2018 23.224,30

331903999.00.00.00 Outros Serviços PJ - Restos - Seven -                EG 299/2018 0,00

331904006.00.00.00 Comunicação de Dados 759,00

331904600.00.00.00 Auxílio Alimentação 8.338,60

331904700.00.00.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 14,69

331904900.00.00.00 Auxílio Transporte 2.894,53

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 353.587,52

Balanço Contábil Despesas  de  Setembro/2019
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Comissões Parlamentares iniciam 
reuniões sobre o Plano Diretor

PRODUÇÃO LEGISLATIVA
AQUI VOCÊ ACOMPANHA AS PROPOSTAS DOS VEREADORES

Proposições do dia 08/10/2019
VEREADOR ANTERO GOMES 
DE AGUIAR 
Indicação 329/2019, ao Prefeito, 
solicitando o cascalhamento do 
Córrego Santo Anastácio (Campo 
do 13 de Maio).
Indicação 330/2019, ao Prefeito, 
solicitando a fiscalização da cons-
trução da ponte do Córrego Santo 
Anastácio.
Indicação 331/2019, ao Prefeito, 
solicitando a construção de um 
bueiro na Avenida Senador Levin-
do Coelho, em frente ao número 
125, próximo ao quebra-molas.
Indicação 332/2019, ao Prefeito, 
solicitando a retomada da cons-
trução da praça da avenida Elpídia 
da Silva Fagundes, bairro Santa 
Edwiges, em frente ao “posto de 
saúde”.
VEREADOR DARCI PIRES DA 
SILVA 
Representação 058/2019, à agên-
cia local dos Correios, solicitando 
a entrega de correspondências no 
bairro Laranjal, bem como, que 
cópia da proposição seja encami-
nhada ao senhor João Carlos da 
Rua Álvaro Lopes de Lima, 115.
VEREADOR JOSÉ ROBERTO 
REIS FILGUEIRAS
Indicação 328/2019, ao Prefeito, 
solicitando a restauração e revita-
lização da quadra localizada entre 
os bairros São Judas Tadeu e Alta-
ir Rocha.
Moção de Congratulações e Apla-
usos 081/2019, à Academia Fera 
de Karatê, pela conquista do Cam-
peonato Mineiro de Karatê – Zona 
da Mata 2019 – 1ª Etapa, realizado 
em Cataguases.
Representação 060/2019, à gerên-
cia local da Copasa, solicitando a 
recomposição asfáltica da rua 
Carlos Teixeira Siqueira em frente 
ao número 39, bairro Schiavon.
Representação 062/2019, à gerên-
cia local da Copasa, solicitando a 
recomposição asfáltica da rua 
Cecília Buzato Marcos, 120, bair-
ro Ponte Preta.
Requerimento 138/2019, ao Pre-
feito, solicitando a construção de 
dois bueiros no final da rua Denó-
ria Miranda Lopes, bairro Palmei-
ras. Reitera a Indicação 424/2018 
de mesma autoria.
VEREADOR LUIS CARLOS 
TEIXEIRA RIBEIRO 
Requerimento 137/2019, ao Pre-
feito, solicitando o asfaltamento 
da rua Poços de Caldas, bairro 
Peluso. Reitera a Indicação 
399/2018 de mesma autoria.
V E R E A D O R E S  E D E I R 
PA C H E C O  D A C O S TA E 
G I L S O N  F A Z O L L A 

FILGUEIRAS
Indicação 333/2019, ao Prefeito, 
solicitando a poda de uma árvore 
próxima ao número 67 da rua 
Armando Sales de Carvalho, bair-
ro Santo Antônio.
Indicação 334/2019, ao Prefeito, 
solicitando a restauração da placa 
e m  h o m e n a g e m  a o s  E x -
Combatentes na praça Newton 
Carneiro.
Indicação 335/2019, ao Prefeito, 
solicitando a restauração da placa 
em homenagem aos 150 anos do 
município de Ubá, situada na 
Rodoviária Deputado Felipe Bal-
bi.
Indicação 336/2019, ao Prefeito, 
solicitando a restauração do Piano 
e Estátua do Compositor Ary Bar-
roso, com placa de identificação 
para informação de turistas na 
praça São Januário.
Representação 061/2019, à gerên-
cia da ECP Engenharia, solicitan-
do a varrição da rua dos Operári-
os, Centro, próximo à Secretaria 
de Obras.
Proposições do dia 14/10/2019

VEREADOR ANTERO GOMES 
DE AGUIAR 
Indicação 337/2019, ao Prefeito, 
solicitando que agilize o serviço 
de conserto do forro da UEMG, 
Campus Ubá, que foi prometido à 
instituição.
Indicação 338/2019, ao Prefeito, 
solicitando a disponibilização de 
uma impressora para o CRAS, do 
bairro São Domingos.
Indicação 339/2019, ao Prefeito, 
solicitando a construção de um 
bueiro em frente ao nº 57 da rua 
Heliodora Gonçalves, bairro Vila 
Gonçalves, pois a água que vem 
da rodovia MG-120 não tem 
vazão, inundando as residências.
Representação 063/2019, à gerên-
cia local da ECP Engenharia, soli-
citando a varrição da rua Heliodo-
ra Gonçalves, bairro Vila Gonçal-
ves, que se encontra com muita 
folhagem.
VEREADOR DARCI PIRES DA 
SILVA 
Moção de Congratulações e Apla-
usos 082/2019, ao dr. Thales Grop-
po Felippe.
V E R E A D O R E S  E D E I R 
PA C H E C O  D A C O S TA E 
G I L S O N  F A Z O L L A 
FILGUEIRAS
Representação 064/2019, à geren-
te local da Copasa, solicitando o 
reparo da rede de esgoto que se 
encontra a céu aberto na comuni-
dade da Ligação, no trecho que 
segue em sentido ao antigo “li-
xão”.
Requerimento 139/2019, ao Pre-

feito, solicitando uma operação 
tapa-buracos no bairro Cristo 
Redentor, especialmente na rua 
Arcílio de Moura Estevão.  Reite-
ra a Indicação 304/19, de mesma 
autoria.
Requerimento 140/2019, ao Pre-
feito, solicitando a construção de 
um muro na rua Santo Anastácio, 
próximo ao nº 496, bairro São 
Domingos. Reitera a Indicação 
508/17, de autoria do vereador 
Luis Carlos Teixeira Ribeiro, e o 
Requerimento 250/18, de autoria 
dos vereadores Gilson Fazolla 
Filgueiras, Edeir Pacheco da 
Costa e Antero Gomes de Aguiar.
Proposições do dia 21/10/2019

VEREADOR JOSÉ ROBERTO 
REIS FILGUEIRAS
Indicação 340/2019, ao Prefeito, 
solicitando uma operação tapa-
buracos em toda extensão da rua 
Amazonas, no Bairro Chiquito 
Gazola, bem como, que cópia 
dessa proposição seja encaminha-
da aos moradores da referida rua 
nos números 195 e 211.
Indicação 341/2019, ao Prefeito, 
solicitando uma vistoria à resi-
dência situada na rua Mario Felipe 
dos Santos, bairro Sobradinho, nº 
101, visando a concessão de licen-
ça para o corte de um coqueiro que 
está prejudicando os moradores.
Representação 065/2019, à gerên-
cia local da Copasa, solicitando 
que termine o serviço inacabado 
depois de uma manutenção de 
rede, entre as ruas Amazonas e 
Pernambuco, no Bairro Chiquito 
Gazolla, bem como, que cópia 
seja encaminhada ao morador na 
rua Amazonas, nº 211.
V E R E A D O R E S  E D E I R 
PA C H E C O  D A C O S TA E 
G I L S O N  F A Z O L L A 
FILGUEIRAS
Indicação 342/2019, ao Prefeito, 
solicitando o patrolamento e cas-
calhamento da estrada do Córrego 
Santana.
Representação 066/2019, ao Sr. 
Ricardo Santana, gerente da Via-
ção Ubá, solicitando, em nome 
dos moradores, uma linha de ôni-
bus para o bairro Peluso, que não 
está sendo atendido com transpor-
te público.
Proposições do dia 29/10/2019

VEREADOR ANTERO GOMES 
DE AGUIAR
Indicação 343/2019, ao Prefeito, 
solicitando o asfaltamento das 
ruas Francisco Laud Marcos e 
Luziane Laud Marcos, bairro Ola-
ria.
Indicação 344/2019, ao Prefeito, 
solicitando o asfaltamento das 
ruas Joaquim Loureiro Batista e 

Mercedes Nunes Pessoa, bairro 
Antônio Maranhão (Cibraci).
Indicação 345/2019, ao Prefeito, 
solicitando a limpeza da praça 
existente na avenida Elpídia da 
Silva Fagundes, bairro Santa 
Edwiges, em frente ao posto de 
saúde.
Indicação 346/2019, ao Prefeito, 
solicitando o calçamento de um 
trecho de aproximadamente 300 
metros na Vila Couto, na entrada 
da comunidade Ubá Pequeno.
VEREADOR JOSÉ ROBERTO 
REIS FILGUEIRAS
Indicação 352/2019, ao Prefeito, 
solicitando uma operação tapa-
buracos em todas as ruas do bairro 
São Judas Tadeu.
Indicação 353/2019, ao Prefeito, 
solicitando a estudos que viabili-
zem a iluminação pública com 
lâmpadas de LED, nas ruas Ama-
deu José Schiavon, bairro Schia-
von e Francisco Teixeira de 
Abreu, bairro Palmeiras.
Representação 067/2019, à geren-
te local da Copasa, solicitando 
que providencie o reparo da rede 
de esgoto em frente ao número 
308 da rua Josino Candian, bairro 
Ponte Preta.
Moção de Pesar 083/2019, pelo 
falecimento do senhor Joel Perpé-
tuo, ocorrido no último dia 21.
Moção de Pesar 084/2019, pelo 
falecimento do senhor Otacílio 
Duarte Pacheco, ocorrido no últi-
mo dia 19.
V E R E A D O R E S  E D E I R 
PA C H E C O  D A C O S TA E 
G I L S O N  F A Z O L L A 
FILGUEIRAS
Indicação 347/2019, ao Prefeito, 
solicitando uma academia ao ar 
livre para a comunidade da Liga-
ção, nos moldes da academia ins-
talada na Avenida Beira Rio.
Indicação 348/2019, ao Prefeito, 
solicitando a instalação de uma 
academia ao ar livre para a comu-
nidade da Barrinha, nos moldes da 
academia instalada na Avenida 
Beira Rio.
Indicação 349/2019, ao Prefeito, 
solicitando a instalação de uma 
academia ao ar livre para a comu-
nidade do bairro Vila Casal, nos 
moldes da academia instalada na 
Avenida Beira Rio.
Indicação 350/2019, ao Prefeito, 
solicitando a instalação de uma 
academia ao ar livre para a comu-
nidade do bairro Noeme Batalha, 
nos moldes da academia instalada 
na Avenida Beira Rio.
Indicação 351/2019, ao Prefeito, 
solicitando o calçamento da rua 
João Sperandio, no Córrego San-
tana.

 As Comissões Parlamen-
tares Permanentes da Câmara 
Municipal de Ubá (CMU) come-
çaram a se reunir para discutir a 
revisão do Plano Diretor do Muni-
cípio, a Lei Complementar nº 
99/2008, que está em pauta na 
Casa. Cada comissão está anali-
sando e discutindo aspectos rela-
cionados à sua pasta, constantes 
no projeto.

Educação
 A primeira a se reunir foi a 
Comissão de Educação, presidida 
pelo vereador Edeir Pacheco da 
Costa, e tendo como membros 
titulares os vereadores Antero 
Gomes de Aguiar e Pastor Darci 
Pires da Silva. Os três parlamen-
tares, acompanhados pelas servi-
doras da CMU Ariadna Zonta 
Rodrigues (Diretora-geral do 
Legislativo), Gabriela Cancela 
(Diretora do Legislativo), Luany 
Calderano (Assistente de Comis-
sões) e Norma Nascimento 
(Assistente Legislativa), recebe-
ram a Secretária Municipal de 
Educação (SME), Maria Eliza-
beth Barros, a Gerente da Divisão 
de Administração Escolar da 
SME, Débora Barros Pinto, e a 
Gerente de Apoio Pedagógico da 
secretaria, Maria da Glória Ferre-
ira Soares.

 Nesta reunião, realizado 
em 30 de setembro, a equipe da 
SME apresentou suas considera-
ções sobre o conteúdo do Plano 
Diretor no que tange à Educação e 
houve discussão e troca de ideias 
para aprimorar a proposta inicial, 
em forma de emendas, que serão 
propostas pela Comissão, tais 
como: ampliação da estrutura, 
atividades e atendimentos do Cen-
tro de Atendimento Educacional 
Especializado (CAEE); constru-
ção de creches de tempo integral 
para crianças de 0 a 3 anos; cria-
ção de escolas, também de tempo 
integral, para atender alunos da 
educação infantil e anos iniciais 
do Ensino Fundamental.

Saúde
 Já a Comissão de Saúde 
da CMU reuniu-se em 14 de outu-
bro com a Secretária Municipal 
da pasta, Dulcineia Thinassi Peri-
ni. Os trabalhos foram coordena-
dos pelo vereador titular da 
Comissão, José Roberto Reis 
Filgueiras, assessorado pelas ser-
vidoras da CMU Luany Caldera-
no e Norma Nascimento.
 A equipe da Câmara ori-
entou a Secretária para que deli-
berasse com sua equipe e, de acor-
do com o Plano Municipal de 
Saúde (2018-2021), fossem ana-

lisados os pontos relacionados à 
área no Plano Diretor, e as eventu-
ais demandas e sugestões sejam 
encaminhadas à CMU para a ela-
boração de emendas a serem pro-
postas pela Comissão de Saúde.
 Entre os pontos já elenca-
dos durante a reunião, sugeridos 
pela equipe técnica da Câmara, 
estão: aumento da cobertura das 
unidades da ESF (Estratégia de 
Saúde da Família), que hoje aten-
de apenas 63% do município; 
construção de novas UBS's (Uni-
dades Básicas de Saúde); amplia-
ção do serviço de assistência fisi-
oterapêutica na zona rural. Discu-
tiram, ainda, sobre a insuficiência 
de Centros de Convivência do 
CAPS (Centro de Atenção Psi-
cossocial) no município, e a 
necessidade de atentar para outras 
áreas tratadas pelo Plano Diretor, 
que se relacionam com a saúde, 
como saneamento, mobilidade 
urbana, infraestrutura e espaços 
públicos (praças, academias ao ar 
livre).

Acompanhe a tramitação 
do projeto

 O Projeto de Lei Comple-
mentar nº 02/2018, que revisa o 
Plano Diretor do Município, a Lei 
Complementar nº 99/2008 está 

em pauta na Câmara Municipal de 
Ubá (CMU) e desde o início da 
tramitação da matéria, a CMU 
promoveu debates sobre o tema, 
em forma de seminários, realiza-
dos nos meses de maio, junho e 
agosto.
 Os três seminários foram 
gravados e podem ser assistidos 
pelo canal da Câmara no YouTu-
be, bastando acessar os links con-
tidos no título de cada evento, na 
página do Plano Diretor do Muni-
cípio, em nosso site: www.u-
ba.mg.leg.br. Foram relevantes 
eventos para que todos, inclusive 
vereadores e equipe de assessores 
da Câmara, aprimorassem sua 
compreensão sobre o Plano Dire-
tor e se preparassem para, a partir 
daí, elaborar estudos, análises e 
propostas ao PLC 02/2018. 
 A Câmara de Ubá está 
empenhada em construir, com a 
Administração Municipal e com 
os ubaenses, um Plano Diretor 
que atenda ao que nossa cidade 
precisa e está recebendo suges-
tões populares.  As propostas para 
a alteração do anteprojeto de lei 
do Plano Diretor Participativo 
podem ser encaminhadas pesso-
almente, na sede da CMU, ou por 
meio da página oficial do plano 
em nosso site.  

PLANO DIRETOR

MULHER
2019

 O Plano Diretor de uma cidade é definido como um 
instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão 
urbana e deve ser revisado pelos Poderes Executivo 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 redução das 
desigualdades sociais.
 O Plano Diretor estabelece regras e condições para que a 
cidade cumpra com suas funções sociais. Entre outras 
previsões, essa lei define como devem ser realizados o 
parcelamento, a edificação e a utilização dos imóveis da cidade. 
 Na prática, trata-se de um plano urbanístico, editado por 
profissionais e agentes políticos que conhecem a cidade e as 
necessidades da população. De posse destas informações, eles 
avaliam a forma como o Município está organizado e verificam 
também a funcionalidade de sua ocupação. Daí propõem ações 
que melhorem o seu ordenamento territorial, de forma a torná-lo 
um ambiente cada vez mais integrado e compatível 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? Considerando o passar 
do tempo e todas as mudanças demográficas, econômicas 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.

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!

E por que revisar o Plano Diretor?
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 A sessão solene de 
entrega dos títulos de Cidada-
nia Honorária de Ubá e Perso-
nalidade Ubaense do Ano de 
2019 foi realizada na noite de 
18 de outubro, no plenário da 
Câmara Municipal de Ubá 
(CMU). Onze pessoas foram 
agraciadas com os títulos de 
Cidadania Honorária e uma 
com o título de Personalidade 
Ubaense do Ano. 

 Tais homenagens são 
prestadas anualmente pelos 
Poderes Executivo e Legislati-
vo, conforme a Lei Municipal 
nº 3099/2001, que institui e 
regulamenta as concessões 
desses títulos, e decorrem da 
decisão dos vereadores e do 
prefeito, em reconhecimento à 
grande contribuição dessas 
personalidades em prol do 
engrandecimento da cidade e 
pelo amor e devotamento às 
causas cívicas e sociais da 
comunidade, contribuindo 
para o crescimento do municí-
pio.

 A mesa solene foi com-

posta pelo presidente da Câma-
ra Municipal, vereador Jorge 
Custodio Gervasio, pelo vice-
presidente, vereador José 
Roberto Reis Filgueiras, pelo 
secretário, vereador Joseli 
Anísio Pinto, pelo prefeito 
Edson Teixeira Filho, além das 
seguintes autoridades: a Juíza 
de Direito e Diretora do Foro 
de Ubá, Dra. Joyce Souza de 
Paula; representando o Minis-
tério Público de Ubá, a Promo-
tora de Justiça, Dra. Letícia 
Vidal Tróccoli Guerra de Oli-
veira; a Coordenadora da 
Defensoria Pública da Comar-
ca de Ubá, Dra. Paula Ávila 
Dantas Brunner; o Comandan-
te do 21º Batalhão de Polícia 
Militar de Minas Gerais, 
Tenente Coronel PM Giovani 
do Carmo Ramos; o Delegado 
Regional de Polícia Civil de 
Ubá, Dr. Diego Candian 
Alves; o Sub-Comandante da 
3ª Companhia de Bombeiros 
Militar de Minas Gerais, 1º 
Tenente BM Carlos Eduardo 
Guilarducci Fonseca; e o pre-
sidente da 30ª Subseção de 

Ubá da Ordem dos Advogados 
do Brasil (OAB), Dr. Tiago 
Barcelos Zanelli Pires.

 Estavam presentes 
também os vereadores: Ale-
xandre de Barros Mendes, 
Antero Gomes de Aguiar, Pas-
tor Darci Pires da Silva, Edeir 
Pacheco da Costa, Gilson 
Fazolla Filgueiras, Jane Cristi-
na Lacerda Pinto, Luís Carlos 
Teixeira Ribeiro e Rosângela 
Maria Alfenas de Andrade.

 Durante a solenidade, 
homenageados, autoridades e 
convidados apreciaram a apre-
sentação da Banda de Música 
do 21º Batalhão de Polícia 
Militar, executando o Hino 
Nacional Brasileiro e a música 
“Aquarela do Brasil”. Desta-
que também para a apresenta-
ção do Hino de Ubá, cantado 
pelo Coral da Secretaria Muni-
cipal de Cultura, sob a regên-
cia do maestro Wantuil Ale-
xandre, acompanhado pela 
tecladista e professora Tatiane 
Andrade.

OUTUBRO de 2019

Títulos de Cidadania Honorária e Personalidade Ubaense do Ano são entregues em sessão solene na CMU
 Hoje, com certeza, é um dia 
muito especial para nossa querida 
Cidade, pois, oficialmente, ela 
adotará onze novos cidadãos. Esta 
homenagem que  a  Câmara 
Municipal de Ubá hoje lhes presta 
é o reconhecimento de uma 
trajetória de vida vitoriosa, digna, 
o que enobrece ainda mais este 
D i p l o m a  d e  C i d a d ã o  
Honorário. 
 Gostaria de cumprimentar os 
agraciados desta noite, todos 
amplamente merecedores das 
honrarias recebidas dos Poderes 
Constituídos do Município de 
Ubá, sendo este um sinal claro do 
reconhecimento da Comunidade 

Ubaense pelas relevantes contribuições prestadas por todos eles em 
prol do desenvolvimento de nossa cidade. Cumprimento os 
homenageados: Ana Paula Gomes de Aguiar Vargas, Carlos 
Henrique da Fonseca, Edna Lúcia Pinto de Abreu, Eduardo Luiz 
Barros Barbosa, Eduardo Navarro Soares, José Cantelle Lopes, 
José Francisco Pereira, Marcelo Oliveira Andrade, Maria Cecília 
Caliman, Miriam Gontijo Fonseca e em especial, o meu 
homenageado, Ricardo Torres Santana. Muito me estima ter sido o 
autor do pedido desta homenagem. 
 A vida nos tem ensinado que o mérito não vem por acaso. As 
pessoas podem até receber um dom superior, mas em todos os casos 
as vitórias, para si e para os demais que lhe cercam, são frutos de 
muita persistência, empenho pessoal, planejamento de ações diárias 
firmes e bem coordenadas, seguidas de pequenas, mas contínuas 
conquistas, até a obtenção de um êxito maior. 
 Nossos efusivos cumprimentos à nossa personalidade 
Ubaense do Ano, Senhor Emílio Médice Candian. São de pessoas 
como você que a nossa Cidade precisa. Pessoas que pelo espírito 
empreendedor, constroem uma jornada honrosa a ser seguida por 
todos. Parabéns pelo seu bom exemplo e agradeço pela 
oportunidade de lhe homenagear.
 Agradeço também a cobertura da imprensa local e os 
servidores da Câmara Municipal de Ubá, na pessoa da diretora 
Ariadna Zonta Rodrigues, pela organização desta solenidade.

Vereador Jorge Custodio Gervasio - Presidente da Câmara

Cidadãos Honorários de Ubá 2019

v Ana Paula Gomes de Aguiar Vargas

v Carlos Henrique da Fonseca

v Edna Lúcia Pinto de Abreu

v Eduardo Luiz Barros Barbosa

v Eduardo Navarro Soares

v José Cantelle Lopes 

v José Francisco Pereira 

v Marcelo Oliveira Andrade

v Maria Cecília Caliman 

v Miriam Gontijo Fonseca 

v Ricardo Torres Santana

Personalidade Ubaense do Ano

Emílio Médice Candian

 Esta é sempre uma noite 
muito feliz, que realizamos todos 
os anos para homenagear pessoas 
que merecedoras de receberem os 
títulos de Cidadão Honorário de 
Ubá, aos ubaenses de coração, e 
de Personalidade do Ano. Mais 
feliz ainda me sinto ao constatar 
q u e  t e m o s  a q u i ,  e n t re  o s 
a g r a c i a d o s ,  p e s s o a s  q u e 
representam diversos segmentos 
d a  s o c i e d a d e :  p o l í t i c o ; 
comerciantes; profissionais da 
educação, saúde e transporte; 
servidores públicos; industriários 
empreendedores, que representam 
este setor que é o sustentáculo da 
nossa região e desta cidade. 
 Destaco aqui o serviço social prestado pela irmã Cecília há 
mais de 50 anos, acolhendo e formando em cidadania crianças e 
jovens de Ubá. Em nome dela, cumprimento todos os novos cidadãos 
honorários. Meus parabéns também ao jovem industriário Emílio, 
que ajudou a cidade a crescer. São todos vencedores, e o 
desenvolvimentismo depende muito de pessoas assim, como vocês!

Edson Teixeira Filho - Prefeito


