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Realização

Sugestão de vereador, 
Castra-Móvel de Ubá tem

início das atividades previsto
para janeiro de 2016

Câmara realiza Debate Público para discutir situação dos animais de rua
Parceria com a ALMG, Escola do Legislativo promove “Encontro com a Política” 

Câmara realiza 3ª Conferência 
Municipal de Juventude
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Presidente da CMU vai representar o Microterritório em Fóruns de Governo

Comissão de Orçamento da
Câmara realiza Audiência
Pública para prestação de

contas do Município

Cerca de 50 pessoas participaram 
no dia 3 de setembro do evento 
“Encontro com a Polí t ica”,  
realizado na Câmara Municipal de 
Ubá, que é uma parceria entre a 
Escola do Legis lat ivo e a 
Assembleia Legislativa de Minas 
Gerais (ALMG).
O ciclo de três palestras foi 
acompanhado por estudantes, 
professores, funcionários públicos, 
assessores parlamentares e 
vereadores da Câmara de Ubá e 
também de outras cidades 
vizinhas, como Visconde do Rio 
Branco, Cataguases, Tocantins, 
Muriaé e Rodeiro. Dos vereadores 
ubaenses, assistiram às palestras 
o Vice-Presidente da Câmara, 
vereador Rafael Faêda, e os 
vereadores Carlos Rufato e Jorge 
Gervásio.

Processo Legislativo

Pela manhã, o Professor Antônio 
José  Ca lhau  de  Resende  
(Bacharel em Direito, Mestre em 
Direito Administrativo, Consultor da 
ALMG e Professor da Escola do 
Legislativo), ministrou a palestra 
sobre o Processo Legislativo, "que 
é o conjunto de disposições que 
disciplinam o procedimento a ser 
observado pelos órgãos compe- 
tentes na elaboração das espécies 
normativas. No Brasil, está 
regulado pelo artigo 59 da 
Constituição Federal".
De acordo com o Professor, a não 
obediência às disposições sobre o 
processo legislativo, constitucio- 

nalmente previstas, acarreta 
inconstitucionalidade. O processo 
legislativo é a sucessão de atos 
realizados para a produção das leis 
em geral, cujo conteúdo, forma e 
sequência obedecem a uma série 
de regras próprias. As regras de um 
processo legislativo - de âmbito 
geral relativas à iniciativa, quorum 
para aprovação, encaminha- 
mento, sanção e veto - são ditadas, 
em nível federal, por lei funda- 
mental e regulamentadas por leis 
complementares. 
Quanto aos detalhes do processo 
legislativo - os relativos aos tra- 
balhos das comissões, prazos para 
emendamento e prazo para 
emissão de pareceres, regras de 
votação e destaques - cabe aos 
regimentos internos disciplinar.

Orçamento Público

No turno da tarde, o tema da 
primeira palestra foi “Orçamento 
Público”. Quem explanou sobre o 
assunto foi o Professor José 
Raphael Olivé de Souza (Adminis- 
trador e Contador Público, Espe-
cialista em Gestão e Políticas 
Públicas e Professor da Escola do 
Legislativo). Ele explicou que 
o r ç a m e n t o  p ú b l i c o  é  u m  
instrumento de planejamento e 
execução das finanças públicas. 
Na atualidade, o conceito está 
intimamente ligado à previsão das 
receitas e à fixação das despesas 
públicas. O orçamento contém 
es t ima t i va  das  rece i tas  e  
autorização para realização de 

despesas da administração pública 
direta e indireta em um deter- 
minado exercício, que, no Brasil, 
coincide com o ano civil.

Funções do Poder Legislativo

Encerrando o “Encontro com a 
Política”, o Professor Antônio José 
Calhau de Resende retornou ao 
plenário da Câmara, para tratar das 
“Funções do Poder Legislativo”. 
Segundo ele, o Poder Legislativo 
possui funções legislativas, 
administrativas e fiscalizadoras.
“As funções legislativas consistem 
na elaboração de leis sobre todos 
os assuntos definidos como de sua 
competência. Assim os parlamen- 
tares têm o direito de apresentar 
projetos de lei, moções, emendas 
aos projetos de lei, aprovar ou 
rejeitar projetos, aprovar ou rejeitar 
vetos do prefeito, governador ou 
presidente da República”, explicou. 
De acordo com o palestrante, as 
funções administrativas exercidas 
pela Casa Legislativa destinam-se 

à organização dos seus serviços 
internos, tais como composição da 
Mesa Diretora, constituição das 
comissões, bancadas partidárias: 
“A função administrativa é restrita à 
sua organização interna, à regula- 
mentação de seu funcionalismo, à 
estruturação e à direção de seus 
serviços auxiliares”.
Outra importante função da Casa 
Legislativa,  conforme o palestran- 
te, é o assessoramento: “Através 
da indicação, que é o instrumento 
legislativo pelo qual o Legislativo 
sugere ao Chefe do Poder 
Executivo medidas de interesse da 
administração pública, como a 
adoção de programas sociais, 
melhor gestão, etc.”.
O Poder Legislativo também 
exerce algumas funções parecidas 
com o Poder Judiciário, quando 
processa e julga o chefe do Poder 
Executivo ou seus representantes 
em crime de responsabilidade. A 
pena imposta a esses agentes 
políticos pode chegar a perda do 
mandato.

Parceria entre a Escola do Legislativo 
e a ALMG, palestras do “Encontro com 

a Política” são sucesso na Câmara
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“As várias formas de mudar o Brasil e Ubá” 
foram discutidas durante o evento promovido pelo 

Poder Legislativo
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Inclusão digital: aulas gratuitas de informática 
básica são ministradas na Câmara

Mais uma atividade realizada pela 
Câmara Municipal de Ubá, a favor da 
cidadania e da inclusão, aulas gratuitas 
de informática estão sendo ministradas 
semanalmente na sede do Poder 
Legislativo. 
O curso é realizado às terças-feiras e 
conta com quatro turmas: idosas; 
jovens com idade entre 9 a 12 anos, 
vindos da Casa da Criança; uma turma 
mista, composta por servidores da 

Câmara e outros alunos da comuni- 
dade; e uma turma de usuários do 
Centro de Atenção Psicossocial Guida 
Sollero (CAPS-Ubá).
Além das apostilas específicas, os 
alunos têm aulas práticas que duram 
uma hora e são realizadas em sala 
climatizada, destinada exclusivamente 
para esta finalidade. 
Quem conduz o treinamento é o 
Professor voluntário Thiago Araújo, 

formado em Ciências da Computação 
pela Fagoc e Programador de Infor- 
mática, auxiliado pelos servidores 
Jardel Peron e Denize Cruz. 
Para esta primeira fase do novo projeto, 
o Legislativo contou com o apoio da 
UAITEC de Ubá, que cedeu à Câmara 
seis computadores. 
O Professor Thiago Araújo, em 
entrevista ao Jornal O Legislativo, 
comentou sobre o projeto.

"Quando se pensa em trabalho 
voluntário, o mais importante é a ajuda 
ao próximo. Mas aprendendo, partici- 
pando, conhecendo um pouco da história 
de vida de cada um, percebo que o maior 
beneficiário sou eu mesmo. É o melhor 
retorno que poderia ter. E, claro, dar 
oportunidade e ver o desenvolvimento de 
alguém que nunca teve contato com 

tecnologia é muito satisfatório. A Escola 
do Legislativo prontamente abraçou a 
minha ideia, criando este projeto de 
inclusão digital e eu percebi, em cada 
servidor que tive contato, a vontade de 
fazer tudo da melhor maneira possível. 
Realmente me surpreendeu positiva- 
mente a integração social que vem sendo 
realizada pela Câmara Municipal de 
Ubá".

O projeto
"O projeto vem para ajudar a suprir uma 
carência que é generalizada. A evolução 
tecnológica é muito mais rápida do que a 
sociedade pode acompanhar. Estamos 
cercados de tecnologia por todos os 
lados. Quando vamos ao banco, quando 
usamos o telefone ou quando acessamos 
a internet, entramos em contato com um 
mundo que tem uma base em comum. 
Um curso de informática básica não tem 
só como objetivo ensinar a formatar um 

texto ou fazer uma pesquisa na internet, 
ele ajuda a quebrar a barreira e o medo 
que algumas pessoas têm de interagir 
com esse novo mundo. E sabemos que 
quem não participar do mundo digital irá 
ficar isolado. Então o maior ganho social 
que temos é trazer as pessoas para a era 
digital".

A metodologia adotada nas aulas
"Os adultos que nunca tiveram contato 
com um computador têm às vezes certa 
dificuldade para assimilar tanta informa- 
ção. Contudo, eles têm uma vontade 
enorme de aprender e interagir com as 
pessoas ao seu redor e isso facilita muito 
o trabalho. 
Já as crianças parecem que nascem 
sabendo. A facilidade com que 
assimilam é assustadora. Mas com isso 
temos a obrigação de orientá-las.  
As regras são as mesmas para a vida real: 
temos pessoas mal intencionadas, 

conteúdos impróprios ,  jogos e  
brincadeiras têm de ter horários, etc. Mas 
isso são dificuldades fáceis de serem 
contornadas. 
Nosso método é exemplificar coisas do 
cotidiano e aplicá-las no computador, 
como por exemplo: Jogamos um papel 
na lixeira e depois levamos o lixo pra 
fora. É o mesmo método quando se 
exclui um arquivo digital e posterior- 
mente ‘esvaziamos a lixeira’.
A grande diferença é que temos que 
conhecer melhor a turma antes de fazer 
uma abstração. Uma criança de 10 anos 
nunca ouviu falar em Toca Fitas ou LP. Já 
adultos acima de 30, 40 anos não 
saberiam se eu citasse um personagem de 
desenho infantil".

Expectativas
"Espero que o projeto cresça com outros 
instrutores, outras turmas e até outros 
cursos".



2 O Legislativo O Legislativo 7

Mesa Diretora 
Biênio 2015/2016

Presidente:
Samuel Gazolla Lima (PT)

1º Vice - Presidente: 
Rafael Faêda de Freitas (PP)

2º Vice - Presidente: 
Maurício Valadão R. de Melo (PTB)

1º Secretário: 
Rosângela Alfenas (PSDB)

2º Secretário:
José Alves Germano (PT)

Diretora Geral: 
Maria Cláudia Mello

Assessoria Jurídica: 
Ronaldo Kelvin de Castro Oliveira
juridico@camarauba.mg.gov.br

Site:
www.camarauba.mg.gov.br

Endereço:
Rua Santa Cruz, 301 - Centro
Ubá - Minas Gerais

Telefone:
(32)3539-5000 (PABX)

E-mail:
contatos@camarauba.mg.gov.br

Redes Sociais:
www.facebook.com/camaramunicipadeuba

O Legislativo

Jornalista Responsável: 
Gisele Caires Fernandes
(JP 11.863/MG)
giselecaires@camarauba.mg.gov.br

Redação:
Gisele Caires Fernandes

Edição e Diagramação:
Gisele Caires Fernandes

Fotos:
Câmara Municipal de Ubá

E-mail: 
jornalismo@camarauba.mg.gov.br

Impressão: 
Gráfica Editora Biquense LTDA - ME
CNPJ: 00.807.061/0001-65
Rua Arthur Bernardes, 684 - Centro
Bicas/MG

Tiragem: 
3000 exemplares - Quinzenal

Câmara Municipal 
de Ubá

Jornal O Legislativo

Expediente

Para continuar as discussões 
sobre a política de proteção animal 
do Município, reuniram-se na sede 
da Câmara Municipal de Ubá, em 
25 de setembro, o Vice-Presiden- 
te, Vereador Rafael Faêda, os 
servidores legislativos Jardel 
Peron e Joseli Reis, e o Secretário 
Municipal de Saúde, Claudio 
Ponciano.
O objetivo principal é buscar 
soluções para o problema dos 
cães abandonados e o controle 
populacional destes animais. 
Recentemente, esta comissão 
informal composta pelo vereador 
Faêda e por alguns servidores da 
CMU, conheceram em Viçosa as 
instalações e os trabalhos rea- 
zados pela Sociedade Viçosense 
de Proteção Animal (SOVIPA), 
através de sua presidente, Cássia 
Dardengo.
De acordo com o Vereador, a 
SOVIPA tem um Projeto de 
“Controle Populacional e Posse 
Responsável de Cães”, que 
contém todos os procedimentos 
para a adequação e realização de 

castrações por meio do Castra-
Móvel. 
Este projeto foi disponibilizado à 
comissão. Na ocasião, a equipe 
também se reuniu com o Professor 
Dr. Tarcízio (conhecido como 
Professor Pascoal), do Departa- 
mento de Medicina Veterinária da 
Universidade Federal de Viçosa. O 
Professor explicou o objetivo do 
controle populacional e da posse 
responsável dos cães e se 
disponibilizou a transmitir aos 
médicos veterinários de Ubá as 
mais recentes técnicas cirúrgicas 
de castração.

Assim, tais fatos foram informados 
ao Secretário Municipal de Saúde, 
inclusive alguns pontos contem- 
plados no projeto da SOVIPA. E 
diante da solicitação desta 
comissão, o Secretário de Saúde 
se comprometeu a ceder e 
preparar um veículo que já está 
disponível na Secretaria para que 
nele passe a funcionar, em janeiro 
de 2016, o Castra-Móvel de Ubá. 
Com base no projeto da SOVIPA, o 
Assessor Jardel Peron explicou 

algumas previsões da legislação 
sobre processo de castração de 
animais, principalmente em 
Castra-Móveis, como a dispensa 
de desfibriladores, e a necessi- 
dade de providenciar, por meio de 
licitação, o equipamento para a 
aplicação de anestesia inalatória. 
O servidor também falou sobre a 
técnica cirúrgica lateral, com 
pontos internos, cortes e riscos 
mínimos, possibilitando um pós-
cirúrgico mais curto. 

O projeto foi disponibilizado ao 
Secretário, a pedido dele. Claudio 
Ponciano informou que a Prefei- 
tura vem tentando há algum tempo 
implantar um sistema eficiente de 
castração, e que este não vingou 
ainda devido aos entraves 
presentes na legislação específica 
vigente. Porém, segundo ele, já 
houve uma licitação de 500 chips 
que serão entregues à Prefeitura 
dentro de 15 dias, para serem 
implantados nos cães castrados. 
O Secretário disse que a previsão 
é de que até o fim do ano sejam 
castrados 250 cães na cidade. 

Ponciano concordou que a ideia do 
Castra-Móvel tende a ser até mais 
viável, eficiente e satisfatória, do 
que num espaço físico pré-
determinado, uma vez que vai es-
tar mais próximo das comunida- 
des. 
Claudio afirmou, ainda, que a 
veterinária Simone já está com a 
autorização para licitar a compra 
dos equipamentos para o Castra-
Móvel. Ele disse que o veículo, que 
a Prefeitura já possui, será 
adaptado para esta finalidade e 
preparado para começar as 
atividades no início do próximo 
ano, e que muitos remédios 
também já foram licitados. 
Contudo, Ponciano informou que 
até o final do ano continuará a ser 
feito o trabalho de castração nos 
moldes antes planejados. Mas ele 
prevê para janeiro de 2016 o início 
da utilização do Castra-Móvel.

A Comissão de Orçamento, 
Finanças e Tomada de Contas 
(COFTC) da Câmara Municipal de 
Ubá, presidida pelo vereador 
Vinícius Samôr, realizou Audiência 
Pública no dia 29 de setembro, em 
atendimento ao parágrafo 4º do 
artigo 9º da Lei de Responsa- 
bilidade Fiscal, para que os 
técnicos da Prefeitura pudessem 
demonstrar e avaliar o cum-
primento das metas fiscais do 
segundo quadrimestre de 2015. 
Além do Presidente da COFTC, 
também compareceram à reunião o 
Vice-Presidente da Câmara, 
Vereador Rafael Faêda, e os 
vereadores Carlos Rufato e José 
Alves Germano, todos membros da 
referida Comissão. Representando 
a Prefeitura, compareceram o 
Gerente de Finanças, Carlos 
Roberto Eulálio, e o Técnico da 
Controladoria Financeira, Marcelo 
Correa de Paiva.
O controlador apresentou análise 
comparativa de receitas e despe- 
sas e, em seguida, o Gerente de 
Finanças detalhou as tabelas e os 
gráficos anexados à Prestação de 
Contas.
Em seguida, Carlos Roberto desta- 
cou que, do total arrecadado pelo 
Estado, apenas 25% é repassado 
ao Município, sendo que 75% é 
repassado através de VAF (Valor 
Agregado Fiscal). Segundo ele, 
devido à crise, houve uma queda na 
arrecadação de ICMS (Imposto 
Sobre Circulação de Mercadorias e 
Serviços), que depende do volume 
de vendas e serviços. Carlos 
Roberto acrescentou, ainda, que do 
FPM (Fundo de Participação dos 

Municípios), ICMS e IPVA (Imposto 
sobre a Propriedade de Veículos 
Automotores), 25% é destinado à 
educação e 15% à saúde, e que do 
total das receitas correntes, 20% 
são destinadas ao FUNDEB (Fundo 
de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Bás ica e  de 
Valorização dos Profissionais da 
Educação), mas que posterior- 
mente retornam ao Município.

Informações divergentes

O Presidente da COFTC, Vereador 
Vinícius, questionou os dados 
apresentados no Portal da Trans- 
parência do Governo Estadual e 
Federal, sem o FUNDEB, cujos 
valores estão maiores do que o 
apresentado na Audiência Pública. 
Estes dados, de acordo com o 
vereador, podem ser verificados no 
DAF (Documento de Arrecadação 
Fiscal), disponível no site do Banco 
do Brasil: “há informações sobre 
todos os valores de repasse do 
Governo Federal para o Município e 
também pode ser consultado o site 
do Tribunal de Contas, no link Minas 
Transparente”. 
Os representantes do Poder 
Executivo admitiram que não deve 
haver diferença entre os dados 
apresentados pela Prefeitura e os 
constantes no Portal do Governo 
Federal. Eles se comprometeram a 
analisar a questão, levando consigo 
os documentos pesquisados pelo 
vereador Vinícius Samôr.

Participação popular

O público presente na Audiência 

pôde participar e esclarecer 
dúvidas. Entre as questões 
levantadas, foram questionados 
aos técnicos os valores das verbas 
não vinculadas, que não têm 
destinação específica, disponíveis 
para a Prefeitura utilizar. O Gerente 
de Finanças explicou que: do valor 
arrecadado (cerca de 6 milhões de 
reais por mês), 40% é utilizado nas 
áreas de Educação e Saúde, 
conforme previsão Constitucional, 
1,5% é repassado à Câmara 
Municipal, e o restante do valor 
seria para demais gastos da 
Prefeitura, restando, aproximada- 
mente, R$ 3,5 milhões por mês.
Foram levantadas também algu- 
mas dúvidas relacionadas à área da 
saúde: qual o valor gasto nesta 
área, quanto recebe do SUS 
(Sistema Único de Saúde) e quanto 
é utilizado de recursos próprios da 
Prefeitura? Segundo o técnico 
Marcelo, o valor investido na saúde 
(mínimo 15%, conforme a Consti- 
tuição Federal) é atualmente de 
18% a 19%. “Já o valor recebido do 
SUS depende do resultado do 
controle e avaliação. Os dados mais 
detalhados estão à disposição na 
Prefeitura”, explicou.
Por fim, passando à área da 
limpeza pública e dos gastos com 
pessoal terceirizado, Vinícius 
Samôr observou que, comparando 
Ubá a outras cidades do mesmo 
porte, o Município apresentou um 
gasto muito maior. 
O vereador também sugeriu para as 
próximas audiências que o 
comparativo seja apresentado mês 
a mês, de um ano com o outro, para 
facilitar o entendimento.
De acordo com a Prefeitura, os 
relatórios apresentados estão 
disponíveis para consulta com os 
técnicos da Secretaria Municipal de 
Finanças e da Controladoria do 
Município, ou através do portal “Ubá 
T r a n s p a r e n t e ” ,  n o  s i t e  
www.uba.mg.gov.br.

Comissão de Orçamento realiza 
Audiência Pública para 

Prestação de Contas do Município 

Ÿ Conforme a assertiva do 
Secretário de Finanças em 
reunião ordinária anterior, a 
arrecadação de receitas próprias 
teve um aumento de 6% – 
correspondentes a R$1,5 milhão 
– em relação ao mesmo período 
de 2014. 
Ÿ Já nas receitas de transferên- 
cia, em desconformidade com o 
discurso do Prefeito Vadinho 
Baião, a queda no principal valor 
repassado ao Município – o FPM 

(federal) – não foi de 20% como 
ele afirmou em reunião ordinária, 
mas de 1,5%.
Ÿ O segundo maior valor 
repassado, o ICMS (imposto 
estadual), apresentou queda de 
12%.
Ÿ Os recursos repassados pelo 
Governo Federal e destinados 
obrigatoriamente à Saúde, 
Assistência Social e Educação 
(sem incluir o repasse do 
FUNDEB - Fundo de Manutenção 

e Desenvolvimento da Educação 
Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação) 
t i v e r a m  u m  a u m e n t o  d e  
respectivamente 18,9%, 29,3% e 
56,3%.
Ÿ Entre receitas próprias e 
repasses governamentais, vê-se 
um aumento de R$1,5 milhão nas 
receitas próprias e R$ 225 mil nas 
receitas de transferência, em 
relação ao mesmo período de 
2014.

Sugestão de vereador, Castra-Móvel de Ubá tem 
início das atividades previsto para janeiro de 2016

Cerca de 130 pessoas partici- 
param do Debate Público realizado 
no dia 28 de agosto, na Câmara 
Municipal de Ubá (CMU), para 
discutir a situação dos animais de 
rua da nossa cidade. 
O evento contou com a presença 
do Presidente da Comissão 
Especial de Proteção aos Animais 
da Assembleia Legislativa de 
Minas Gerais, Deputado Noraldino 
Júnior; dos vereadores Samuel 
Gazolla (Presidente da CMU), 
Rafael Faêda (Vice-Presidente da 
CMU), Vinícius Samôr e Oswal- 
dinho Salgado; além de represen- 
tantes de Organizações Não 
Governamentais (ONGs) de prote- 
ção aos animais de Ubá e região, 
Corpo de Bombeiros, Sindicato dos 
M a r c e n e i r o s ,  e s t u d a n t e s ,  
professores e sociedade em geral.
Estiveram em discussão questões 
como abandono, maus tratos, 
definição de políticas públicas, tais 
como  a  cas t ração ,  posse  
responsável e a regulamentação 
da Lei Complementar nº 167/2014, 

que institui o Código de Saúde do 
Município de Ubá e dá outras 
providências, em referência a 
alguns artigos do Capítulo V do 
Controle de Zoonoses e Endemias 
e da Criação de Animais.
O Deputado Noraldino Júnior 
apresentou aos presentes o 
trabalho da Comissão Especial de 
Proteção aos Animais da ALMG e 
os projetos que podem ser dis- 
ponibilizados ao município de Ubá. 
Para o Presidente da CMU, 
vereador Samuel Gazolla, o obje- 
tivo do evento foi alcançado, sendo 
que os pontos discutidos e as 
sugestões apresentadas durante o 
debate serão formalizadas pela 
Câmara de Ubá, mediante elabo- 
ração e encaminhamento de 
proposições ao Poder Executivo, 
para que sejam consolidadas 
Políticas Públicas Municipais de 
Proteção Animal.

Debate Público: animais de rua ALMG visita Canil Municipal
No dia 18 de setembro, o Vice-
Presidente da Câmara, Vereador 
Rafael Faêda, participou da visita 
da Comissão Extraordinária de 
P ro teção  dos  An ima is  da  
Assembleia Legislativa de Minas 
Gerais (ALMG) ao Canil Municipal. 
Também estiveram presentes o 
Deputado Noraldino Júnior 
(Presidente da Comissão), o 
Deputado Roberto Andrade, o 
Prefeito de Ubá, Vadinho Baião, o 
Secretário Municipal de Saúde, 
Claudio Ponciano, Servidores da 
Câmara Municipal e da Assem- 
bleia Legislativa, e defensores da 
causa animal. 
O objetivo da reunião foi buscar 
informações e estratégias que 
possam solucionar a situação dos 
animais de rua.
O Poder Executivo garantiu à 
Comissão que vai firmar convênio 
com organizações não-governa-
mentais (ONGs) e veterinários, 
para avançar na política de 
castração de animais de rua, que 
serve para o controle populacional 
e bem-estar dos animais.
O canil municipal existe desde 
2010 e é atualmente ocupado por 
123 cães adultos e 29 filhotes. O 
local já foi visitado duas vezes pelo 
Conselho Regional de Medicina 
Veterinária (CRMV), a pedido do 
Ministério Público. O órgão não 
constatou maus-tratos aos ani- 
mais.

A gerente de Assistência de Vigi- 
lância de Saúde, Sandra Regina 
da Silva Kilesse, ressaltou que a 
entidade pediu que sejam feitas, 
principalmente, adequações es- 
truturais no espaço, como a 
cimentação de paredes e pisos. 
"Estamos fazendo o que é 
possível. E os cães daqui são 
saudáveis. O problema é que não 
recebemos a liberação dos órgãos 
reguladores para fazer a castração 
aqui".
Tendo em vista esse cenário, 
convênios serão assinados entre o 
Município, ONGs e veterinários 
locais para repasse de recursos e 
execução das castrações.
Ubá possui em torno de 15 mil 
cães, sendo que cerca de quatro 
mil estão vivendo nas ruas. O 
presidente da comissão e autor do 
requerimento para a realização da 
visita, deputado Noraldino Júnior, 
frisou a importância de ter um canil 
municipal como abrigo para os 
animais que não podem ser 
adotados. 

Câmara Municipal de Ubá: 
cada vez mais cidadã, 

participativa e interativa.

SETEMBRO/OUTUBRO de 2015 SETEMBRO/OUTUBRO de 2015

Proteção aos animais em pauta na Câmara

Em 15/10, o Vereador Rafael 
Faêda se reuniu na Câmara com 
representantes de ONG’s locais 
para discutir as novas propostas 
no contexto da Política Municipal 
de Proteção Animal.  

Reunião com ONG’s

Após a análise dos dados apresentados durante a Audiência Pública, o  
Presidente da COFTC fez algumas considerações sobre as Contas do Município:
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“As várias formas de mudar o Brasil e Ubá” 
são discutidas durante a Conferência Municipal 

de Juventude, promovida pela Câmara 
Cerca de 50 pessoas parti- 
ciparam no dia 12 de setembro 
da 3ª Conferência Municipal de 
Juven- tude de Ubá, realizada 
pela Câmara em parceria com a 
Associação Juventude Pela Vida 
e o Movimento Popular de Apoio 
à Cultura. 
Os trabalhos foram conduzidos 
pelo Diretor da Escola do 
Legislativo, Vereador Vinícius 
Samôr, propositor da realização 
da Conferência pelo Poder 
Legislativo, uma vez que a Pre- 
feitura não realizou convocação 
para o evento dentro do prazo 
(Requerimento nº 177/15). 
Também participaram do evento 
o Presidente da Câmara, Verea- 
dor Samuel Gazolla, e o Vice-
Presidente, Vereador Rafael 
Faêda.
Com o tema “As várias formas de 
mudar o Brasil e Ubá”, o objetivo 
da Conferência Municipal de 
Juventude de Ubá é propor um 
processo de debate e partici- 
pação sobre o que a juventude 
quer para o Brasil e para a nossa 
cidade. 
Neste espaço, os participantes 
podem discutir, analisar, reivin- 
dicar e propor ações para os 
poderes públicos, como também 
pactuar instrumentos de moni- 
toramento e ação entre as redes 
de organizações, com foco no 
controle social das políticas 
públicas de juventude.
Após o credenciamento e a 
abertura, o Grupo de Dança da 
Secretaria Municipal de Cultura, 
coordenado pelo Professor 
Roberto Martins, se apresentou 
aos presentes. Conduzidos por 
facilitadores, cinco grupos discu- 

tiram os seguintes eixos temá- 
ticos:
Grupo 1 - Direito à Cidadania, à 
Participação Social e Política, e à 
Representação Juvenil; Direito à 
Comunicação e à Liberdade de 
Expressão. Facilitador: Gustavo 
Pacelli (Mestre em Ciências 
Sociais/UFJF).
Grupo 2 - Direito à Educação; 
Direito à Profissionalização, 
ao Trabalho e à Renda. 
Facilitadora: Juliana Jacob (Mes- 
tre em Direito Constitucional/ 
/Universidade de Lisboa).
Grupo 3 - Direito à Cultura; 
Direito ao Esporte e ao Lazer. 
Facilitador: José Bruno Silva 
(Jornalista).
Grupo 4 - Direito à Diversidade 
e  I g u a l d a d e ;  D i r e i t o  à  
Segurança Pública e ao 
Acesso à Justiça. Facilitador: 
Sargento PM Cláudio César 
(Associação Cultural de Comba- 
te à Discriminação Racial Solano 
Trindade).
Grupo 5 - Direito à Susten- 
tabilidade e ao Meio Ambiente; 
Direito ao Território e à 
Mobilidade; Direito à Saúde. 
Facilitadores: Jardel Peron 
(Engenheiro Agrônomo/UFV), e 
Samuel Gazolla (Geógrafo e 
Especialista em Gestão Ambi-
ental/UFJF).
Ao final das discussões, apre- 
sentações dos desafios e 
propostas, foram eleitos os 
delegados que participaram, 
entre 2 e 4 de outubro, da etapa 
estadual da Conferência da 
Juventude: Juliana Jacob, 
Letícia Ferrari Bonetti do Espírito 
Santo, Larissa Teixeira Noé e 
Alencar de Souza Soares.

VEREADOR CARLOS DA SILVA RUFATO
Indicação 139/15
Solicitação: ao Prefeito, a instalação de postes, rede 
elétrica, iluminação pública, esgoto, captação de águas 
pluviais e o calçamento da Rua Projetada Idalina Moreira 
dos Santos, ao lado do antigo Gazolão, a pedido dos 
moradores. 
Indicação 227/15
Solicitação: ao Prefeito, injunções necessárias para uma 
parceria entre a Prefeitura de Ubá e os moradores do 
Distrito de Diamante, visando à construção de uma 
capela mortuária no cemitério local, a pedido da 
Associação de Moradores do Distrito de Diamante.
Requerimento 220/15
Solicitação: ao Prefeito, interceda junto a concessionária 
ENERGISA quanto à instalação de rede elétrica e postes 
de iluminação pública no trecho compreendido do final 
da Rua 8, Bairro São Domingos, até a Rua dos 
Vicentinos, Bairro Louriçal, a pedido dos moradores. O 
presente pedido reintera a indicação nº 127/14 de autoria 
do Edil Célio Botaro.
Representação 050/15
Solicitação: à Direção da concessionária ENERGISA, 
solicitando que seja verificado a falta de luz em alguns 
postes dentro da Subestação de energia do Distrito de 
Diamante de Ubá, a pedido da Associação de Moradores 
de Diamante.
Moção de Pesar 069/15
Em razão: pelo falecimento do Sr. João Martins de 
Sousa, ocorrido no último domingo no dia 23/08.
Moção de Congratulações e Aplausos 070/15
Endereçada: ao GRAPAC pela organização do evento 
“Café Cultural”, ocorrido no último sábado no 
TABAJARA.

VEREADOR CÉLIO BOTARO
Requerimento 219/15
Solicitação: ao Prefeito, a construção de um abrigo com 
ponto de ônibus no fim da Rua Domitila Castanon, 
Bairro Eldorado, em frente à subestação de energia da 
ENERGISA. O presente pedido reitera a Indicação nº 
249/14 de mesma autoria.

VEREADOR JORGE GERVASIO
Requerimento 233/15
Solicitação: ao Prefeito, para que envie a esta Casa com 
antecedência, qual é a estimativa do Poder Executivo e 
quais são as perspectivas para com a Revisão Geral 
Anual dos Servidores Públicos integrantes de seus 
quadros.
Representação 054/15
Solicitação: à empresa Viação Ubá Transportes Ltda., o 
envio a esta Casa das seguintes informações referentes à 
alteração dos serviços da empresa que ocorrerá a partir 
do dia 15/09/2015, mas especificadamente com relação 
aos cartões de passagens que os usuários necessitarão 
adquirir.

VEREADOR JOSÉ ALVES GERMANO
Indicação 163/15
Solicitação: ao Prefeito, sugerindo-lhe a possibilidade de 
repassar o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para a 
Liga Atlética Ubaense, oriunda do montante de R$ 

50.000,00 (cinquenta mil reais) propostos para as 
atividades esportivas da Secretaria Municipal de 
Educação, segundo a Emenda nº 02 do Projeto de Lei nº 
072/14 que estabelece a proposta orçamentária para o 
exercício financeiro de Ubá em 2015.
Indicação 225/15
Solicitação: ao Prefeito, a reconstrução do redutor de 
velocidade localizado no Bairro João Teixeira 
(Tanquinho), em frente ao Bar do José Maria da Costa, e 
a construção de um novo em frente ao novo loteamento 
Santa Cândida, a pedido dos moradores.
Indicação 233/15
Solicitação: ao Prefeito, a pintura de faixas continuas e 
tracejadas em todas as ruas de Ubá, como também, a 
instalação de placas de sinalização.
Requerimento 227/15
Solicitação: ao Prefeito, a instalação de uma cobertura e 
o aumento do número de bancos do Velório Municipal 
(parte baixa). O presente pedido reitera o Requerimento 
nº 071/13 de mesma autoria.

VEREADOR DR. VALADÃO
Requerimento 226/15
Solicitação: ao Secretario de Saúde de Ubá, Sr. Cláudio 
Ponciano, bem como à Diretora da Gerência Regional de 
Saúde, Sra. Maria Inês Martins de Almeida, solicitando-
lhes maiores informações sobre o aparecimento de casos 
de “Síndrome de Guillain Barré” no município de Ubá.

VEREADOR OSWALDO PEIXOTO
Indicação 226/15
Solicitação: ao Prefeito, para colocar cascalho na Rua 
Francisco André de Araújo (Beira Linha), nos fundos do 
Posto Uirapuru, onde ficam os veículos de frete e 
aluguel, a pedido dos proprietários.

VEREADOR PASTOR DARCI
Requerimento 247/15
Solicitação: ao Prefeito, que remeta a esta Casa de Leis, 
um Projeto de Lei que regulamente incentivos fiscais aos 
munícipes que possuam espaços arbóreos e afins em suas 
residências. 
Moção de Pesar 075/15
Solicitação: do falecimento do Sr. Pastor José Santiago 
de Oliveira, ocorrido recentemente.

VEREADOR RAFAEL FAÊDA
Requerimento 217/15
Solicitação: ao Sr. Paulo Lanna, Secretário de Cultura, 
Turismo e Lazer de Ubá, solicitando-lhe que remeta a 
esta Casa de Leis, o número de professores que lecionam 
música, o valor pago aos mesmos e o seu processo de 
contratação.
Representação 049/15
Solicitação: à Direção da ECP Engenharia, solicitando 
explicações com relação ao atendimento prestado à 
população.
Indicação 228/15
Solicitação: ao Prefeito, a limpeza geral do córrego no 
Bairro Cibraci, a pedido dos moradores.
Indicação 229/15
Solicitação: ao Prefeito, a limpeza geral do córrego no 
Bairro Mangueira Rural, a pedido dos moradores.
Indicação 230/15

Solicitação: ao Prefeito, a limpeza geral do córrego no 
Bairro São João, a pedido dos moradores.
Indicação 231/15
Solicitação: ao Prefeito, a limpeza geral do córrego na 
Comunidade da Vila Gonçalves, a pedido dos 
moradores.
Indicação 232/15
Solicitação: ao Prefeito, a limpeza geral do córrego na 
Colônia Padre Damião, a pedido dos moradores.
Indicação 234/15
Solicitação: ao Prefeito, o recolhimento dos animais 
soltos, sejam cães ou cavalos, das vias públicas do 
município.
Indicação 235/15
Solicitação: ao Prefeito, a construção de um redutor de 
velocidade na Rua Mário Felipe dos Santos, Bairro Vila 
Casal, próximo ao antigo Gazolão e a indústria D'Doro 
Móveis, a pedido dos moradores.
Indicação 236/15
Solicitação: ao Prefeito, bem como à concessionária 
ENERGISA, solicitando a remoção de um poste de 
iluminação pública presente em frente ao Beco Público 
localizado na Rua Luiz Bigonha (ao lado do Mercado 
Fortaleza), Bairro Louriçal. Solicita-se, também, a 
pintura de faixas de parada e a instalação de placas de 
sinalização na rotatória em frente ao DER, entre a Rua 
Luiz Bigonha e a Av. do Contorno.
Indicação 237/15
Solicitação: ao Prefeito, a realização de operação tapa 
buracos da Rua Cel. Galdino Teixeira de Abreu, Centro, a 
pedido dos moradores.
Indicação 238/15
Solicitação: ao Prefeito, a instalação de corrimão nas 
laterais da ponte localizada na Comunidade Pedra 
Redonda, a pedido dos moradores.
Requerimento 225/15
Solicitação: ao Sr. Prefeito, a limpeza dos banheiros 
públicos situados no Velório do Cemitério Municipal de 
Ubá, bem como o recolhimento dos cães soltos no local.  
O presente pedido reitera, parcialmente, a Indicação nº 
221/14 de mesma autoria.
Requerimento 228/15
Solicitação: ao Sr. Prefeito, informações sobre o Decreto 
Municipal nº 5.651 que “declara situação de emergência 
no Município de Ubá em razão da estiagem e falta de 
abastecimento de água potável”.
Requerimento 229/15
Solicitação: ao Prefeito, bem como à Secretária de 
Educação, Sra. Maria do Carmo Mello, solicitando-lhes 
que remetam a esta Casa Legislativa informações sobre o 
ônibus que faz o transporte de alunos ao CAIC, a pedido 
de munícipes.
Requerimento 230/15
Solicitação: ao Prefeito, que informe a esta Casa 
Legislativa se há alguma interrupção ou suspensão da 
documentação necessária para que os atuais prestadores 
de serviços de transporte individual de passageiros (táxi) 
obtenham os documentos necessários para que possam 
exercer seus direitos. Em caso positivo, informar quais 
os motivos da suspensão ou interrupção no fornecimento 

dos documentos. Em caso negativo, informar qual o 
prazo máximo para o atendimento dos requerimentos 
feitos pelos prestadores de serviço.

VEREADORA ROSÂNGELA ALFENAS
Moção de Pesar 083/15
Em razão: do falecimento da Senhora ALICE 
BIGONHA GAZOLLA, ocorrido no último dia dois, 
consternando seus muitos descendentes e um expressivo 
número de amigos.

VEREADOR SAMUEL GAZOLLA LIMA
Requerimento 224/15
Solicitação: ao Prefeito, que determine injunções junto à 
ENERGISA, visando à possibilidade da colocação de 
rede de iluminação pública do trecho compreendido do 
Trevo do Bairro Santa Edwiges até a Comunidade do 
Tanquinho. O presente pedido reitera a Indicação nº 
315/13 de autoria do Vereador Célio Botaro.

VEREADOR VINICIUS SAMÔR
Requerimento 221/5
Solicitação: ao Secretário de Obras, Sr. Sebastião Viana, 
bem como ao Excelentíssimo Senhor Prefeito de Ubá, 
Edvaldo Baião Albino, reiterando pedidos já feitos na 
audiência pública do Orçamento de 2015, para a 
construção de rede de esgoto no trecho compreendido do 
nº 3,800 até a empresa Valdemóveis na Rua Ângelo 
Sperandio, a pedido dos moradores como consta no 
abaixo–assinado em anexo.
Requerimento 222/5
Solicitação: ao Secretário de Obras, Sr. Sebastião Viana, 
bem como ao Excelentíssimo Senhor Prefeito de Ubá, 
Edvaldo Baião Albino, reiterando pedidos já feitos na 
audiência pública do Orçamento de 2015, para o 
calçamento ou asfaltamento de trecho da Rua Sônia 
Marcos Badaró, Bairro Olaria, a pedido dos moradores.
Requerimento 223/5
Solicitação: à Mesa Diretora a participação da Comissão 
Especial de Combate ao Crack da Câmara Municipal de 
Ubá, nas Reuniões Extraordinárias da Comissão de 
Prevenção e Combate ao uso de Crack e outras Drogas da 
ALMG, dias 26 e 27/8, onde será debatido medidas de 
enfrentamento ao uso de drogas e substâncias 
psicoativas e o papel das comunidades terapêuticas no 
Estado.
Requerimento 230/15
Solicitação: ao Prefeito, a participação de servidores 
públicos e Secretários Municipais no Programa Nacional 
de Capacitação das Cidades, oferecido pelo Ministério 
das Cidades.
Representação 051/15
Solicitação: às Escolas, às Entidades Sociais, às 
Associações de Moradores e Igrejas, informando sobre a 
abertura de seleção para atividades científicas, artísticas 
e culturais de jovens brasileiros para a mostra 
multilinguagem durante a 3ª Conferência Nacional de 
Juventude.
Representação 052/15
Solicitação: às Comunidades Terapêuticas de Ubá e 
Região, informando a regulamentação das mesmas pelo 
Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas 
(Conad/MJ).

Como facilitadora do Grupo de 
discussão com os temas “Direito à 
Educação” e “Direito à Profissio- 
nalização, ao Trabalho e à Renda”, 
Juliana Jacob destaca alguns 
desafios e propostas apresentados 
na etapa estadual.

Desafios:
· manter dentro da sala de aula um 
aluno desinteressado, despertando o 
seu interesse 
· motivar os professores da rede 
pública, amparando o profissional da 
educação, além do incentivo finan- 
ceiro; 

· despertar a consciência cívica dos 
educandos; 
· dispender tratamento adequado 
àqueles estudantes que precisam de 
atenção especial em razão de sua 
rebeldia dentro de sala.
Propostas:
· escola menos violenta com o 
aluno, oferecendo melhor infraes- 
trutura e  metodologia atualizada, 
utilizando a tecnologia disponível a 
favor do ensino, dos alunos e dos 
professores, melhorando a interação 
entre eles; utilização de salas 
individuais, separadas por disci- 
plinas, onde os alunos seguiriam o 

professor nas suas salas de aula, 
completamente equipadas com 
materiais e instrumentos pertinentes 
à disciplina e que propiciem maior 
compreensão e experimentação dos 
alunos sobre o assunto discutido.
· capacitação psicológica dos pro- 
fessores, para que aprendam a lidar 
de forma individualizada com a 
pessoal aluno, como sendo um 
indivíduo dotado de carências e 
anseios, resultado do meio social 
onde é criado. 
· instalação de Grêmios Estudantis, 
para despertar a consciência cívica 
dos educandos e o interesse pela 

participação social efetiva.
· submeter os alunos rebeldes a 
profissionais capacitados para lidar 
com cada tipo de complicação. 
Melhor seria se em todas as escolas 
tivesse um núcleo de atendimento 
não só aos alunos, mas aos 
responsáveis por eles, formado por 
psicólogos e assistentes sociais.
· realização de convênios entre 
escolas e empresas para incentivar 
os estágios, construindo uma ponte 
entre o jovem que anseia por um 
trabalho e a empresa que necessita 
responder  às  demandas  da  
sociedade.

Presidente da Câmara de Ubá é indicado como 
representante do Microterritório no Colegiado 
Executivo dos Fóruns Regionais de Governo

O Presidente da Câmara 
Municipal de Ubá, Vereador 
Samuel Gazolla, foi escolhido, 
em 24 de setembro, para ser o 
representante do Microterri- 
tório de Ubá no Colegiado 
Executivo dos Fóruns Regio- 
nais de Governo – Território 
M a t a ,  j u n t a m e n t e  c o m  
representantes dos outros sete 
microterritórios. 
A indicação aconteceu em 
evento que reuniu represen- 
tantes de Deputados e do 
Governo, Presidentes, Vice-
Presidentes, Vereadores e 
representantes das Câmaras 
de Dores do Turvo, Guidoval, 
Rio Pomba, Tabuleiro e Ubá – 
alguns dos 20 municípios que 

compõem o microterritório 
ubaense. 
Além do Presidente, o Poder 
Legislativo Ubaense também 
esteve representado na 
reunião pelo Vice-Presidente, 
Vereador Rafael Faêda.
O evento foi realizado no 
plenário da Câmara de Ubá 
sob a organização do Governo 
do Estado de Minas Gerais, 
representado pelo Secretário 
Executivo dos Fóruns Regio- 
nais – Território Mata, Labenert 
Mendes Ribeiro.
Como suplente do Vereador 
Samuel Gazolla no Colegiado, 
foi indicado o Vereador Darci 
Marcelo Rodrigues da Costa, 
de Tocantins.

Com o objetivo de oficializar a 
par t i c ipação  popu la r  na  
elaboração, execução, moni- 
toramento e avaliação de po- 
líticas públicas regionalizadas, o 
Governo de Minas Gerais fez 
uma análise dos hábitos e 
comportamentos em todo o 
Estado e uniu áreas que 

possuem interesses socioe- 
conômicos e geográficos em 
comum. Os 853 municípios 
mineiros foram divididos em 17 
Territórios de Desenvolvimento. 
Em cada Território, está sendo 
instalado o Fórum Regional de 
Governo. O Território Mata é 
composto por 93 municípios e 

foi subdividido em oito microter- 
ritórios. 
De acordo com o governo, 
dentro do Fórum a população de 
cada território é periodicamente 
convidada a participar de 
reuniões, debates, assem- 
bleias, grupos de trabalho, 
câmaras temáticas, dentre 

outros instrumentos que deve- 
rão garantir espaços demo- 
cráticos.
As reuniões presenciais com a 
participação de todas essas 
entidades e, principalmente, da 
população, irão contribuir para o 
planejamento das ações de 
governo.

Sobre os Fóruns Regionais

As conferências municipais e estaduais de juventude antecedem a etapa 
nacional, que será realizada em Brasília no mês de dezembro deste ano.
O objetivo é atualizar a agenda da juventude para o desenvolvimento do 
Brasil, reconhecendo e potencializando as múltiplas formas de expressão 
juvenil, além de fortalecer o combate a todas as formas de preconceito.
Esse processo, que se iniciou em maio deste ano, conta com etapas 
presenciais em todos os estados e com uma etapa totalmente digital. 
Nesses eventos, são discutidos temas relacionados aos direitos dos 
jovens e elaboradas propostas que servirão de subsídio para a 
elaboração do Plano Nacional de Juventude.
Nas etapas estaduais, na etapa digital e em 
uma etapa especial com as juventudes de 
povos e comunidades tradicionais serão 
eleitos dois mil delegados e delegadas à 
etapa nacional.
A Conferência Estadual Mineira foi realizada 
entre os dias 2 e 4 de outubro, em Caeté 
(foto). Nela, foram eleitos os delegados que 
participarão da etapa nacional. Entre eles, 
Ubá tem duas representantes: Juliana Jacob 
e Letícia Ferrari Bonetti do Espírito Santo.

“É através do exercício consciente e democrático da cidadania, não apenas através do voto, mas de movimentos participativos da sociedade, como o que 
tivemos na 3ª Conferência da Juventude, que nós, indivíduos passivos, passamos a cidadãos ativos. O brasileiro precisa entender que apesar de um processo 

falho de conquista da cidadania ao longo da história, o status de cidadão pleno e de perfeito gozo de suas prerrogativas sociopolíticas é fruto de sua 
consciência cívica, como sendo titular de direitos e deveres” - Juliana Jacob (eleita, juntamente com Letícia Ferrari, como delegada a representar Ubá e Minas 

Gerais na Conferência Nacional de Juventude).

Como autor da proposta de realização, pela Câmara, da Conferência Municipal 
de Juventude, o Vereador Vinícius Samôr conduziu os trabalhos do evento.
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Etapas Estadual e Nacional
 

Representante de Ubá na etapa nacional da Conferência de Juventude fala dos 
desafios e propostas na área da Educação, apresentados na etapa estadual



REQUERIMENTO Nº 247/15, de 
14/09/15

O Vereador abaixo assinado requer na forma 
regimental e após a devida aprovação 
plenária, o envio de correspondência ao 
Exmo. Prefeito Municipal de Ubá, Edvaldo 
Baião Albino, solicitando-lhe que remeta a 
esta Casa um Projeto de Lei que regulamente 
incentivos fiscais aos munícipes que 
possuam espaços arbóreos e afins em suas 
residências.
Em diversos municípios brasileiros, existem 

legislações similares com incentivos geralmente denominados como 
“IPTU VERDE”, onde contribuintes que estejam em dia com o fisco e se 
enquadrem na regulamentação imposta pelo Executivo, possam contar 
com descontos especiais no Imposto Predial e Territorial Urbano, em 
detrimento do benefício ambiental paralelamente gerado por sua 
propriedade.
A exemplo, temos a Lei 4508/14 do Município de Alfenas, que segue em 
anexo a este Requerimento, onde o ato normativo tem dado bons 
resultados na cidade, incentivado cada vez mais os munícipes a 
preservarem o meio ambiente.
Vereador Pastor Darci

AGRICULTURA FAMILIAR E MEIO 
RURAL
Tenho cuidado de assuntos relacionados ao meio 
rural, das dificuldades que os trabalhadores do 
campo encontram para manter suas atividades e 
resistir ao êxodo rural. Reuni nas sedes do 
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Ubá e da 
Associação de Agricultores Familiares do 
Campo de Aviação, com representantes das 
entidades para anunciar uma conquista do nosso 
mandato de vereador junto a Secretaria de Estado 
de Desenvolvimento Agrário de MG, que liberou 

a prorrogação dos editais de incentivo à Agricultura Familiar, podendo 
beneficiar as entidades da nossa cidade e região com projetos de R$50 a 
R$150 mil para o fomento da agricultura familiar e adequação de 
agroindústrias familiares.
AÇÃO CULTURAL NO BAIRRO SÃO DOMINGOS
A inclusão social e a paz começam com a melhoria de qualidade de vida 
nas comunidades e, por que não, com o acesso à cultura. Nesta atitude 
realizamos no domingo a Ação Cultural no Bairro São Domingos com 
músicas, brincadeiras, palhaço, mágicas, hip-hop, mcs e contação de 
histórias. Valeu aos parceiros: Beto Silva, Marcela Mello, Braulio 
Flavour, Romildo Ribeiro, Maria Cláudia Mello, Silvério Maciel, 
Ezequiel Severiano Oliveira, Luan Mamutiie, a todos que participaram!

John Rockefeller era o homem mais rico dos Estados Unidos 
há 100 anos. Foi pioneiro na exploração de petróleo e 
costumava dizer que o melhor negócio do mundo era uma 
empresa de petróleo bem administrada e o segundo melhor 
negócio do mundo era uma empresa de petróleo mal 
administrada. Assim, a Petrobrás em 50 anos tornou-se a 
maior empresa brasileira e uma das maiores do continente. 
No entanto, em poucos anos graças ao aparelhamento político 
e a uma corrupção desenfreada, perdeu a metade de seu valor. 
Curioso é que na primeira eleição de Dilma a campanha 
baseou-se em grande parte no sucesso da empresa e na 
descoberta do pré-sal, quando a corrupção já então corroía 
suas entranhas.
Na campanha presidencial do ano passado ainda lembramos 

de um dos últimos debates, quando Aécio interpelou Dilma sobre o número excessivos de 
Ministérios (38). A presidente dedo em riste revidou: “me diga qual o Sr. tiraria, me 
diga!!!” Hoje ela está fazendo manobras de circo para tirar 10 Ministérios. E ainda teve a 
cara de pau de confessar que só pressentiu a crise em novembro, um mês após as 
eleições...
O cantor-compositor Chico Buarque de Hollanda participou do programa eleitoral do PT 
com a seguinte fala: “na primeira vez votei em Dilma por causa do Lula, agora voto na 
Dilma por causa da Dilma...” Ele que passava metade do ano em Paris não deve estar 
querendo voltar para cá.  Nas próximas eleições muita gente vai falar “não voto no PT por 
causa do Lula, da Dilma e do Chico ...”.
O ministro Joaquim Levy declarou que vai propor à presidente Dilma que dê aumento 
zero aos servidores federais em 2016; a Petrobrás quer dar reajuste abaixo da inflação; em 
reunião com 28 prefeitos o de Juiz de Fora declarou que deixou de arrecadar 60 milhões 
em um ano; outros estão apreensivos por não poderem cobrir a folha de pagamento. A 
energia elétrica já subiu absurdos 47% em 9 meses e vem novo aumento aí. Os índices de 
desemprego em agosto foram os piores desse mês nos últimos 20 anos. Este é um pequeno 
retrato do nosso país... 

REQUERIMENTO  N.º 232/15, de 08/09/15
 O Vereador que abaixo assina requer, na forma 
regimental e após a devida aprovação plenária, o envio 
de correspondência ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 
de Ubá, Edvaldo Baião Albino, solicitando-lhe que 
determine ao setor competente da municipalidade, a 
revitalização da Praça e também da gruta do Bairro 
Pires da Luz, a pedido dos moradores. O presente 
pedido reitera, parcialmente, a Indicação nº 262/14 de 
autoria dos vereadores na Audiência Pública do ano de 
2014. A referida praça de entrada do Bairro Pires da Luz 
necessita de revitalização com poda das árvores, 
instalação de novos bancos, regularização do piso e 
limpeza geral, sendo constantemente alvo de criticas 

dos moradores por seu abandono. Com relação à gruta não é diferente, em que 
muitos fiéis se queixam dos transtornos causados devido à sujeira, sendo 
necessária sua completa limpeza e revitalização. Solicita-se, também, o envio de 
cópia para a Associação de Moradores do Bairro Pires da Luz, para ciência.
REQUERIMENTO  N.º 237/15, de 14/09/15
O Vereador que abaixo assina requer, na forma regimental e após a devida 
aprovação plenária, o envio de correspondência ao Excelentíssimo Senhor 
Prefeito de Ubá, Edvaldo Baião Albino, solicitando-lhe estudos que permitam a 
mão dupla em pelo menos uma ponte na Av. Comendador Jacinto Soares de Sousa 
Lima, Centro, favorecendo melhorias no fluxo de veículos no centro da cidade. O 
presente pedido reitera, parcialmente, a Indicação nº 124/15 de mesma autoria. A 
avenida supracitada é uma das principais vias da cidade de Ubá, possuindo várias 
pontes. Contudo, o condutor que tenha por objetivo efetuar o contorno ou acessar 
outros bairros, necessita percorrer toda a extensão da via. Tal situação gera grande 
afunilamento de veículos em determinados pontos, principalmente na ponte em 
frente à Rodoviária. 

SEGURANÇA PÚBLICA 
Caros amigos, é com muita satisfação que venho por 
meio deste jornal falar com a população ubaense sobre 
um assunto desagradável, porém de suma 
importância, que é a violência que se instalou também 
em nossos distritos, fato muito preocupante por ser 
uma área distante do centro. Pego como exemplo a 
nossa querida Ubari, onde existem pessoas que vivem 
para o trabalho e estão se sentindo impotentes diante 
de tanta violência. Por isso, estive em uma reunião no 
salão comunitário em Ubari, no dia 13 de setembro de 
2015, para falar de segurança pública. Estiveram 
presentes várias autoridades como o Capitão Valtenir, 
o Padre Antônio Carlos, o Pastor Luiz Alberto Carlos, 
o Juiz de Paz, Dico Valente, e os policiais responsáveis 

pela patrulha rural, bem como dezenas de populares. Em minha fala, pedi ao capitão o 
patrulhamento ostensivo nos dias de sexta-feira, sábado e domingo, por serem os dias mais 
violentos e, nos outros dias, que sejam feitos patrulhamentos rotineiros. Inclusive, a mesma 
reivindicação eu já fiz para o distrito de Diamante, obtendo ótimos resultados. Outro assunto 
abordado foi a colocação de redutores de velocidade, no que me comprometi a levar essa 
reivindicação para o Sr. Prefeito Vadinho Baião. Com certeza esses redutores de velocidade 
são de suma importância, portanto quero parabenizar os moradores de Ubari pela bela 
iniciativa de reivindicar seus direitos de forma democrática e ordeira. É um prazer poder 
trabalhar para um distrito tão importante para a nossa Ubá. Por fim, gostaria de agradecer 
imensamente ao Claudinei (Dinei), que organizou esse importante encontro, bem como ao 
Marquinho e sua esposa Iracilda, que nos ofereceram um delicioso café após o certame.
CRISE HÍDRICA
Senhores, até o momento foram discursos e falsidades de todos os lados. Não satisfeitos, os 
funcionários responsáveis pelo abastecimento dos caminhões pipa também não atendem ao 
telefone. Para piorar, se é que isso é possível, quando atendem ainda faltam com respeito 
com os consumidores, principalmente com os mais carentes. Isso é revoltante!

DIA NACIONAL DA PECUÁRIA – 14 DE OUTUBRO.
O Brasil tem um rebanho de aproximadamente 193 milhões 
de cabeças criadas em 220 milhões de hectares. Especialistas 
afirmam que daqui a dez anos a pecuária brasileira irá criar 
220 milhões de cabeças em 150 milhões de hectares. A 
lotação média no Brasil é de 0,8 UA/ha (unidade animal por 
hectare).
No Brasil, os pioneiros da pecuária foram os senhores da Casa 
da Torre de Garcia d’Ávila, utilizando como vaqueiros, 
muitas vezes, mão de obra indígena. Entretanto, com uma 
grande seca no Nordeste e a descoberta de minerais preciosos 
em Minas Gerais no final do século XVIII, o polo pecuarista 
no Brasil transferiu-se para as regiões Sudeste e Sul, mais 
especificamente São Paulo e Rio Grande do Sul.

Atualmente a produção pecuária de bovinos é partilhada principalmente pelo Centro-
Oeste, Sudeste e Sul, cabendo ao Nordeste o predomínio sobre as criações de caprinos e 
muares. Os ovinos se concentram no Sul e Nordeste (Rio Grande do Sul, Bahia e Ceará são 
os principais produtores). Os suínos e as aves se concentram no Sudeste e no Sul. No 
entanto, o principal centro pecuarista do Brasil é o estado de Mato Grosso, o maior rebanho 
bovino do Brasil.
Também o Nordeste necessita ser lembrado, pois a região conta com aquilo que se 
convencionou chamar de "ilhas de modernidade".
A produção agrícola de caráter capitalista, com emprego da mão de obra assalariada, 
expansão de pessoal na área administrativa e incorporação do progresso tecnológico, tais 
como os da biotecnologia, distribui-se e expande-se pelo território segundo diversos 
estímulos. De um lado, existe a influência do Estado, mediante a criação de políticas 
voltadas para a implantação de polos de desenvolvimento agrícola em áreas específicas do 
território brasileiro. Para estas áreas, são criadas linhas de crédito especiais e oferecidas 
assistência técnica, infraestrutura de transporte, energia, comunicação, entre outras.

VEREADORES A FAVOR DO VETO ATRAPALHAM O 
PROCESSO LEGISLATIVO

Os cidadãos de Ubá devem estar com muita vergonha pelo 
comportamento de alguns vereadores, que têm realizado 
condutas cada vez mais antiéticas. É sabido que o vereador pode 
faltar certo número de reuniões sem que isso implique em perda 
de mandato. Só que isso não dá direito ao mesmo de abusar de 
faltas com desculpas esfarrapadas ou de convencer suplentes a 
virem em Plenário pra pedir vista de proposições em geral, 
principalmente com a pauta trancada. Existe algo obscuro se 
passando com os vereadores que votaram pela manutenção do 
recente Veto do Prefeito. Sabemos que alguns suplentes foram 
procurados por diversas oportunidades pela base do prefeito para 
que vereadores pudessem faltar apresentando atestados médicos 
falsos, enquanto o mesmo pediria vistas do veto aposto pelo 
prefeito ao Projeto de Lei 052/2015, tão somente para atrapalhar 

o Processo Legislativo da Câmara. Sem contar, que enquanto um vereador está de licença sem 
poder, o mesmo não deixa de receber, causando onerosidade sem causa dos cofres públicos. Cada 
reunião em que um suplente é convocado, R$ 1500,00 A MAIS, aproximadamente, saem do erário 
público. Agora a “novidade” que toda a população vergonhosamente presenciou, foi a falta de 
vereadores (vários) para atrapalhar o quórum da votação, com “ordem” inclusive, do suplente 
para faltar. O Vereador que falta em plenário dá um “tapa na cara” do cidadão e de seu eleitor, que 
não tem culpa alguma desta palhaçada! Estas articulações sujas têm que acabar! Não devemos nos 
esquecer de ameaças proferidas contra vereadores favoráveis à causa dos servidores da Câmara 
Municipal de Ubá, que tanto trabalharam para que a Câmara ampliasse a cada dia seus trabalhos. 
Analisando quase uma década de Atas da Câmara Municipal de Ubá, percebeu-se que houveram 
pouquíssimas faltas de vereador em reuniões ordinárias. Todavia, somente no último mês, 
FALTARAM: Vereadores Luiz Carlos Teixeira Ribeiro (ESCURO); Mauricio Valadão Reimão de 
Melo; José Alves Germano e Sebastião Teixeira da Silva (Sebastião da Beolar). Coincidência? 
Acho que não! O vereador Escuro pediu a vista mais rápida da história, com ordem de balançar de 
cabeças da base do governo, antes mesmo de o Presidente lhe dar a palavra. Na sessão seguinte, o 
mesmo faltou à reunião para que não houvesse quórum suficiente para a derrubada do veto. Uma 
vergonha! Estamos de olho!

NOVA ROTA DE ÔNIBUS
É com muita satisfação que comunico sobre a 
nova rota do ônibus da Viação Ubá no Bairro 
Paulino Fernandes, solicitada através da 
representação nº 020/2014 de minha própria 
autoria. Essa benfeitoria, já em operação, está 
trazendo maior comodidade aos moradores. Neste 
momento, a Viação Ubá deseja que os usuários 
deem preferência aos seus serviços, em razão de 
todo o estudo prévio realizado e investimento no 
Bairro Paulino Fernandes.
PRECIOSA ÁGUA

Mais uma vez, a questão da água retorna com preocupação. O município 
de Ubá está passando por rodízios de distribuição e a população se 
encontra, novamente, atribulada. Deste modo, devemos estar conscientes 
sobre o uso sustentável desse líquido tão precioso em nossas vidas.
CADEIRAS DE RODAS PARA OS VICENTINOS
Solicitei, por meio da Representação nº 038/15, ao Deputado Estadual 
Dirceu dos Santos Ribeiro, a possibilidade de doação de cadeiras de roda, 
cadeiras de banho, muletas e andadores para o Conselho Central São 
Vicente de Paulo (Vicentinos). Essa organização realiza um grandioso 
trabalho em favor dos munícipes mais necessitados ao longo de muitas 
décadas, através de voluntariados, com muito amor e respeito ao próximo.
Aguardo-lhes na próxima edição do Jornal Legislativo de Ubá. Até lá!

MOÇÃO DE PESAR  N.º 083/15
 A Vereadora signatária requer, na forma regimental, que seja 
consignado nos anais do Poder Legislativo Ubaense, uma moção 
de profundo pesar pelo falecimento da Senhora ALICE 
BIGONHA GAZOLLA, ocorrido no último dia dois, 
consternando seus muitos descendentes e um expressivo número 
de amigos.
 Dona Alice Bigonha Gazolla nasceu em Ubá, no dia 27 de março 
de 1920, filha do casal Antônio Bigonha e Anna Baião Bigonha. 
Foi casada com o Sr. Francisco Gazolla Filho (Chiquito Gazolla), 
tendo o casal os filhos Francisco Eduardo Bigonha Gazolla, José 
Bigonha Gazolla, Leônidas Bigonha Gazolla, Luiz Bigonha 
Gazolla, Antônio de Pádua Bigonha Gazolla, Maria Alice 
Gazolla Corrêa de Sá, Maria de Fátima Gazolla Rodrigues Lima, 

Rita de Cássia Gazolla Ruela (falecida), Maria Conceição Gazolla Lima, Ana Terezinha 
Gazolla Lima, Maria das Graças Gazolla Frascarolli, Eliza Maria Bigonha Gazolla da Rocha e 
Marilda Gazolla Peron. 
Matriarca de uma das mais tradicionais famílias de nossa cidade, surgida com a união de dois 
expressivos troncos de imigrantes italianos (Bigonha e Gazolla), protagonistas da história de 
Ubá, dona Alice criou os seus filhos na retidão dos ensinamentos cristãos, moldando-os com os 
exemplos de apego ao trabalho, respeito ao próximo e retidão de caráter. Católica devotada, 
ouviu, aceitou e afeiçoou suas ações às palavras do Senhor e teve multiplicados os seus anos de 
vida, cumprindo-se os ensinamentos do Livro dos Provérbios (4:10). Sua descendência é 
expressiva e está presente nos mais variados segmentos de nossa comunidade. Dentre seus 
filhos, José Bigonha foi presidente da Câmara e prefeito de Ubá e hoje esta Casa é presidida por 
um neto seu. O corpo de dona Alice repousa em solo ubaense, terra onde sempre viveu e muito 
honrou. Sua memória, contudo, vive e assim permanecerá no coração e na saudade de todos que 
a conheceram. Requer a vereadora signatária, também, que a manifestação de pesar do Poder 
Legislativo Ubaense seja manifestada aos seus filhos, como forma de uma singela, porém 
sincera e fraterna homenagem à grande dama Alice Bigonha Gazolla.
Plenário “Vereador Lincoln Rodrigues Costa”, da Câmara Municipal de Ubá, aos 28 dias de 
setembro de 2015. Atenciosamente, Vereadora Rosângela Alfenas.

INDICAÇÃO  N.º 170/15, de 15/06/15
O Vereador que abaixo assina requer, na forma 
regimental e após a devida aprovação plenária, o envio 
de correspondência ao Excelentíssimo Senhor 
Prefeito de Ubá, Edvaldo Baião Albino, indicando-lhe 
a necessidade de instalação de rede elétrica com 
postes de iluminação pública na comunidade rural, na 
Rodovia sentido Ubá-Divinésia, depois do 
Tanquinho, à pedido do Sr. Expedito da Skol. 
Ressalta-se que tal obra beneficiaria 11 proprietários 
daquela localidade.
REQUERIMENTO  N.º 214/15, de 17/08/15
O Vereador que abaixo assina requer, na forma 

regimental e após a devida aprovação plenária, o envio de correspondência ao 
Excelentíssimo Senhor Prefeito de Ubá, Edvaldo Baião Albino, solicitando-lhe 
que interceda junto à concessionária ENERGISA, a instalação de rede elétrica 
do final da Rua João Peron, passando pelo campo do Azulão, até a residência do 
Sr. Jair Peron, a pedido dos moradores. O presente pedido reitera o 
Requerimento nº 199/13 de mesma autoria.
REQUERIMENTO  N.º 219/15, de 24/08/15
O Vereador que abaixo assina requer, na forma regimental e após a devida 
aprovação plenária, o envio de correspondência ao Excelentíssimo Senhor 
Prefeito de Ubá, Edvaldo Baião Albino, solicitando-lhe que determine ao setor 
competente da municipalidade, a construção de um abrigo com ponto de ônibus 
no fim da Rua Domitila Castanon, Bairro Eldorado, em frente à subestação de 
energia da ENERGISA. O presente pedido reitera a Indicação nº 249/14 de 
mesma autoria.
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PalavraLivre

Vereador Maurício Valadão - PTB
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Vereador José Alves Germano - PT 

Vereador Vinícius Samôr - PTdoBVereador Jorge Gervásio - PV
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Vereador Célio Botaro - DEM

Vereador Rafael Faêda de Freitas - PP
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Vereador Darci Pires da Silva - PSC

Vereador Carlos Rufato - PSDBVereador Oswaldo Peixoto - PV

POR UMA CÂMARA DE VEREADORES MAIS CIDADÃ E PARTICIPATIVA
Nós últimos meses, a Câmara de Vereadores de Ubá tornou-se palco de inúmeros encontros, cursos, palestras, audiências públicas, etc, com a presença de milhares de pessoas, 
que colocaram em evidência a chamada “Casa do Povo”. Todas as ações possuem como objetivo final termos uma Câmara de Vereadores cada vez mais participativa, interativa e 
cidadã. Sabemos que a cidadania é um dos princípios básicos da Constituição de 1988 e deve ser assegurada por instituições de ensino e órgãos governamentais. Nesse sentido, 
além das atividades desenvolvidas nos últimos meses, a Câmara Municipal irá desenvolver novas ações para consolidarmos o objetivo primordial, que é a formação cidadã, e 
oferecer mais serviços aos ubaenses. Como exemplo, em breve teremos o projeto “Câmara nas Comunidades”, onde a instituição estará presente nas comunidades para ouvir a 
população e fazer os encaminhamentos necessários e a inserção dos anseios no orçamento do município. Iremos criar também o projeto “Câmara Mirim”, em parceria com as 
escolas e fazer com que os pequenos cidadãos conheçam o papel do Legislativo Municipal, promover a cidadania e a interação entre a Câmara Municipal, a sociedade e a escola, 
permitir ao estudante compreender o contexto social e o entendimento dos aspectos políticos, sociais e econômicos da sociedade brasileira e auxiliar na melhoria das políticas 
públicas na cidade. Muitos outros projetos ainda estão por vir, como o programa “Câmara no Museu”, que será uma forma de apoiar estudantes da rede pública de ensino e 
entidades privadas sem fins lucrativos a visitarem o “Museu do Ginásio São José”, que irá possibilitar conhecer e valorizar a cultura local, do gosto pela arte e pela cultura, o 
conhecimento da história local, com ganhos educativos, pedagógicos, culturais e ambientais. O CAC – Centro de Atendimento ao Cidadão – dará oportunidade à população de 
fazer a CI – Carteira de Identidade e retirar a 2ª via de vários documentos e, cada vez mais, proporcionar mais qualidade na prestação de serviços à população.
Faço aqui o agradecimento aos colegas vereadores, que acreditam na participação popular e no entendimento de que a Câmara de Vereadores pode servir à população, ao 
proporcionar mais cidadania e participação na elaboração das políticas públicas.
E muita mais ainda está por vir! Cordiais Saudações, Vereador Prof. Samuel Gazolla Lima - Presidente Câmara Municipal de Ubá.


