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Projeto de lei complementar sobre meio ambiente é retirado de tramitação 
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Câmara poupa em 2015 e devolve
mais de R$ 1 milhão à Prefeitura

Apesar da presença de vereadores no 
plenário, o foco das atenções, na noite 
de 16 de dezembro de 2015, recaiu 
sobre outros personagens. Crianças, 
jovens, adultos e idosos. Na verdade, é 
possível colocá-los dentro de uma 
única classificação: formandos. A 
Escola do Legislativo da Câmara 
Municipal de Ubá (CMU) realizou a 
cerimônia de formatura das primeiras 
turmas do curso de Inclusão Digital.
Os alunos receberam os certificados 
das mãos dos vereadores Carlos Rufa-
to (PSDB), Samuel Gazola (PT) e 
Vinícius Samôr (PTdoB), da chefe da 
Escola do Legislativo, Marcela Mello, 
do professor voluntário Thiago Araújo 
e da coordenadora da UAITEC Ubá, 
Renata Frascarolli.

O curso
O projeto tem como objetivo principal 
promover a inclusão social de popula-
ções excluídas digitalmente, utilizan-
do as tecnologias da informação como 
instrumento de construção e exercício 
da cidadania.
“Todas as pessoas, hoje, navegam. Por 
que eu não?”. Foi essa motivação que 
levou a aposentada Martha de Barros 
Cunha, de 81 anos, a se matricular em 
uma das turmas do curso de Inclusão 
Digital, que se iniciou em julho de 
2015.
Todas às terças-feiras, dona Martha é 
recebida pelos funcionários da recep-

ção da Câmara com muito carinho. Ela 
atravessa o salão, utiliza o elevador, 
para ter acesso ao segundo andar da 
CMU, e se dirige à sala de informática, 
sempre com uma temperatura agradá-
vel para recepcionar os alunos – e 
enfrentar o característico calor de Ubá. 
Lá, é recebida pelo assessor da Escola 
do Legislativo e professor do curso, 
Jardel Waquim. “Quero agradecer à 
paciência que os servidores, em espe-
cial o professor, tem conosco”, disse a 
aposentada. Alguns dos computadores 
utilizados pelos alunos foram empres-
tados pela UAITEC, mais uma parcei-
ra da Câmara.

Para atender a diferentes públicos, a 
Escola do Legislativo abriu quatro 
turmas do curso: senhoras do Asilo 
São Vicente; jovens de 9 a 12 anos, da 
Casa da Criança; uma turma mista, 
composta por servidores da Câmara e 
outros alunos da comunidade; e uma 

turma de usuários do Centro de Aten-
ção Psicossocial Guida Sollero 
(CAPS), da qual o vereador Pastor 
Darci Pires (PSC) faz parte. “Nunca é 
tarde para aprender”, enfatizou o par-
lamentar.
À noite, o professor é Thiago Araújo, 
graduado em Ciências da Computação 
e voluntário do projeto. Ele revelou o 
avanço que os alunos apresentaram em 
apenas alguns meses de curso. “Quan-
do começou, eles tinham dificuldade 
até para utilizar o mouse. Parece algo 
tão habitual, tão simples para quem 
está acostumado, mas que era necessá-
rio começar por aí. E, hoje, eles já 
fazem por indução. Tornou-se um 
hábito. Então eu digo a eles: ‘Basta 
praticar. Não precisa ter medo’. Isso é 
muito bom!”, disse Thiago.
As aulas duram apenas uma hora e, 
para os alunos, passam “voando”. 
Ainda assim, a chance de se incluir no 
mundo digital foi muito comemorada 
pela dona Martha. “Foi uma satisfação 
muito grande, cursar informática bási-
ca aqui na Câmara. Na minha idade, 81 
anos, nunca imaginei que essa oportu-
nidade chegaria até mim. Foi muito 
gratificante começar um curso como 
esse, sendo que eu nunca tinha ligado 
um computador. Hoje, a tecnologia 
está muito avançada e, se a gente não 
tentar, ficaremos como? A ver navios”, 
comentou a aposentada, que revelou 
um desejo: “Espero, no ano de 2016, 

cursar o curso médio de informática 
nessa Casa, que tão bem nos acolheu” 
disse.

Continuidade
A realização do curso de Inclusão Digi-
tal segue neste ano. As aulas têm previ-
são de início para o dia 16 de fevereiro 
e serão oferecidas às terças-feiras, na 
sede da Câmara. Thiago e Jardel conti-
nuam sendo os professores. 

Escola do Legislativo
A Escola do Legislativo da Câmara 
Municipal de Ubá é um projeto que 
tem por objetivo contribuir para a for-
mação técnica, cultural e política de 
agentes públicos e da população em 
geral. Além de promover cursos, trei-
namentos e palestras, a entidade tam-
bém propõe projetos itinerantes que 
levam conhecimento à população.

Dona Martha recebe o certificado 
em cerimônia realizada na Câmara

Vereadores apresentam 38 emendas
à Lei Orçamentária de 2016

Sessão solene lota plenário da Câmara.
Religiosa Marisa Costa dá nome ao prêmio

que condecora lideranças femininas. 

Audiências públicas realizadas em cinco
regiões da cidade, em dezembro, rendem

sete emendas e 105 proposições.
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Legislativo homenageia líderes 
comunitários e mulheres de destaque

Pág 07

Escola do Legislativo realiza formatura 
do curso de Inclusão Digital

Curso é gratuito e atende a comunidade ubaense. Iniciativa seguirá 
neste ano. Início das aulas é previsto para o dia 16 de fevereiro.

Vereadores querem que verba seja direcionada para implantação do 
sistema de videomonitoramento “Olho Vivo”

O projeto possibilitaria utilizar a 
tecnologia para promover maior 
segurança e dar uma resposta 
mais rápida e eficiente, já que 
esse sistema de vigilância será de 

monitoramento 24 horas, com uma central 
na Polícia Militar.

Presidente da Câmara, vereador Samuel Gazolla
Pág 03

Confira algumas das proposições apresentadas pelos vereadores nos últimos meses
Escola do Legislativo segue com curso gratuito de Inclusão Digital em 2016

O clima de Natal tomou conta do 
plenário da Câmara no dia 22 de 
dezembro, quando professores e 
alunos da Escola de Música 
Oficina da Arte realizaram uma 
série de apresentações artísticas. 
No lugar dos vereadores, crianças 
talentosas deram início a uma noite 
emocionante com canções tradici-

onais de Natal. Além do coral, 
algumas apresentações solo dos 
pequenos deixaram o público 
extasiado.
Ao todo, mais de 100 pessoas 
prestigiaram o evento, organizado 
em parceria com a Escola do 
Legislativo da CMU.
Confira algumas fotos abaixo!

Câmara realiza
Musical de Natal

Preparatório para o Enem oferecido 
pela Escola do Legislativo ajuda 
vestibulandos a ingressarem em 

universidades públicas
Em uma iniciativa inédita, a Câmara 
Municipal de Ubá, por meio da Escola 
do Legislativo, ofereceu, em 2015, 
um curso preparatório para o Exame 
Nacional do Ensino Médio (Enem). 
Agora, chegou a hora de colher os 
frutos. O Ministério da Educação 
divulgou, no dia 18 de janeiro, a lista 
dos aprovados nas principais univer-
sidades públicas do país. E, neste 
seleto grupo, estavam vários egressos 
do cursinho da Câmara. É o caso da 
estudante Jéssica Aparecida Moreira, 
que foi aprovada no curso de 
Medicina da UFRJ e da UFF.
Jéssica sempre estudou em escola 
pública e teve na Câmara a oportuni-
dade de reforçar os conhecimentos já 
adquiridos. “Para os vestibulandos 
iniciantes, o cursinho foi importante 
para dar embasamento do que é o 
Enem e, para os mais experientes, foi 
importante para ter uma visão 
diferente de outros professores nos 
estudos”, explicou. Garantir um lugar 
no cursinho, porém, não foi fácil. 
“Quando eu fiquei sabendo do 
cursinho oferecido pela Câmara, tive 
que correr para garantir a minha vaga 
e ainda fiquei em lista de espera”, 
revelou Jéssica.
O presidente da CMU, vereador 
Samuel Gazolla, agradeceu aos 
familiares a oportunidade de auxiliar 

no sucesso dos estudantes no vestibu-
lar. “Quando a política pública é 
gratificante, nos enche de orgulho. Eu 
ainda tive a honra de contribuir com 
algumas aulas de Geografia. Parabéns 
mais uma vez aos estudantes, aos 
familiares e aos professores, todos 
voluntários, pela brilhante contribui-
ção”, comentou Samuel.
Ao todo, 400 estudantes de escola 
pública ou que já haviam concluído o 
ensino médio foram beneficiados 
com a iniciativa da Câmara. Ainda 
assim, alguns ficaram na lista de 
espera. O Legislativo pretende seguir 
com a iniciativa em 2016. “Eu 
participei de todas as aulas. Acho que 
o cursinho é uma bagagem a mais. A 
Câmara está oferecendo essa oportu-
nidade e os alunos tem que aproveitar. 
Eu recomendo!”, enfatizou Jéssica.

Jéssica (ao centro) comemora, com seus 
familiares, a aprovação em medicina em duas 

universidades federais.
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JANEIRO de 2016

Legislativo homenageia líderes comunitários
e mulheres ubaenses de destaque

Cidadãos anônimos. Cidadãos que 
estão longe dos holofotes da política 
ubaense. Cidadãos, porém, extrema-
mente comprometidos com as suas 
comunidades. Esses homens e 
mulheres foram homenageados, na 
noite do dia 19 de dezembro de 2015, 
pelo Poder Legislativo com o diplo-
ma de Líder Comunitário na última 
sessão solene do ano da Câmara 
Municipal de Ubá (CMU).
Os próprios moradores escolheram, 
dentro da diretoria da associação do 
seu bairro, uma personalidade a ser 
homenageada com o diploma. Ao 
todo, 17 cidadãos e cidadãs recebe-
ram a condecoração. O evento foi 
organizado em parceria com a Fede-
ração Municipal das Associações 
Comunitárias dos Bairros e Distritos 
de Ubá (Femac). “A transformação 
das condições existentes para as con-
dições necessárias a fim de que as 
pessoas não vivam em condições de 
miséria é um ato que não depende 
apenas de governos bem intenciona-
dos, mas dos esforços conjuntos de 
toda a sociedade”, declarou, em seu 
discurso, o presidente da Femac, José 
Geraldo Faria.
Foram homenageados com o diplo-
ma de líder comunitário: Alípio 
Alves Rodrigues (CIBRACI), Aloí-
sio Mello Quaglietta (Schiavon), Ana 
Lúcia Moreira da Silva (Ubá Peque-
no), Eni Jisto Barboza (Jardim Espe-

rança), Jésus Vitório Migliorini (Dis-
trito de Miragaia), José Abílio de 
Souza (Santa Edwiges), José Teotô-
nio da Silva (Distrito de Ubari), Luís 
Carlos de Freitas (Santana e Dico 
Teixeira), Márcio Simões da Concei-
ção (Barrinha), Maria das Neves 
Ferreira da Silva (Primavera), Mauro 
Lúcio Francisco (Distrito de Dia-
mante), Raimundo Germano dos 
Reis (Palmeiras), Robert de Oliveira 
Peron (Ponte Preta, Olaria e Mangue-
iras Rural), Sebastião Ferreira de 
Souza (Paulino Fernandes), Tânia 
Jupira Ribeiro de Oliveira (Xangri-
lá), Vicente de Paula Gonçalves (San-
to Anastácio) e Waldir Lopes de Jesus 
(Luz e Agroceres).

Legislação
A solenidade foi instituída pela Lei 
Municipal 2.844, de 10 de novembro 
de 1998, e normatizada pela Resolu-
ção 01/99, de autoria dos vereadores 
à época Fernando Antônio Fagundes 
Reis e Itamar dos Santos.
De acordo com esta resolução, é con-
siderado Líder Comunitário todo 
cidadão ou cidadã que, integrando a 
diretoria da Associação de Morado-
res do seu respectivo bairro, tenha 
prestado inestimáveis serviços em 
prol da sua coletividade, destacando-
se pelo seu dinamismo, integridade 
moral e notória ascendência sobre os 
demais. Compete à Câmara Munici-

pal de Ubá homologar a escolha dos 
Líderes Comunitários.

Prêmio Mérito Mulher Cidadã 
2015 - Irmã Marisa Costa
Na organização da solenidade, a 
Femac idealizou uma premiação para 
as mulheres de destaque dentro de 
suas respectivas comunidades. A 
religiosa Irmã Marisa Costa deu 
nome ao prêmio. Além do envolvi-
mento com ações de ajuda humanitá-
ria, Marisa ajudou no processo de 
fundação de diversas associações de 
bairro em Ubá, onde viveu por quase 
duas décadas. Devido às suas condi-
ções de saúde, a freira não pôde com-
parecer à solenidade da CMU, porém 
ela enviou uma carta, que foi lida em 
plenário. “No meio de tantas pessoas 
generosas, que tanto se entregaram à 
causa do outro, fui escolhida por 
vocês. Jamais fiz por merecer tão 
grande honra. Esta ideia só poderia 
ter saído de corações cheios de bon-
dade que sabem revelar as limitações 
humanas, como os corações dos 
meus queridos conterrâneos ubaen-
ses”, escreveu a religiosa.
Receberam o Prêmio Mérito Mulher 
Cidadã 2015 Irmã Marisa Costa, de 
iniciativa da Femac, as cidadãs 
Andreia Aparecida Felizardo (Luz e 
Agroceres), Catarina de Lourdes 
Almeida Cabral (São João), Elza 
Aparecida de Almeida (Primavera), 

Ilma Teixeira da Silva Campos (Ubá 
Pequeno), Josiani Nogueira Rodri-
gues (Distrito de Ubari), Maria Apa-
recida Barros (Santa Edwiges), 
Maria das Graças da S. Marchand 
(Xangrilá), Maria da Conceição Soa-
res Caetano (Distrito da Miragaia), 
Marlene Sperandio Dahir (Jardim 
Esperança), Marlete Bressan Filgue-
iras (Schiavon), Marli de Fátima 
Ribeiro Teixeira (Paulino Fernan-
des), Marlei de Souza (Distrito de 
Diamante), Sandra Maria de Souza 
da Conceição, Sirlene Verazzani e 
Terezinha de Jesus Rufato Rodri-
gues.
Em seu discurso, o presidente da 
CMU, vereador Samuel Gazolla 
(PT), enfatizou que a sociedade deve 
agradecer ao trabalho dos líderes 
comunitários. “Na verdade, somos 
nós, Câmara Municipal, juntamente 
com os vereadores, é quem fazemos 
os agradecimentos nessa noite. A 
oportunidade de ter aqui, reunidas, as 
lideranças do município e essas 
mulheres guerreiras da nossa comu-
nidade sendo homenageadas é muito 
gratificante”, disse.
Além do presidente e do prefeito de 
Ubá, Vadinho Baião, participaram da 
solenidade os vereadores Carlos 
Rufato (PSDB), José Alves (PT), 
Oswaldinho Salgado (PV), Rafael 
Faêda (PP), Rosângela Alfenas 
(PSDB) e Vinícius Samôr (PTdoB).

17 personalidades recebem o diploma de líder comunitário na 
Câmara. Religiosa dá nome ao prêmio que condecora mulheres.

Legislativo e Executivo sentados lado 
a lado para discutir a redação de um 
projeto de lei. A cena pode parecer um 
pouco incomum. Essa foi, porém, a 
forma encontrada pelos vereadores 
para revisar e alterar o Projeto de Lei 
Complementar n° 09/15, que dispõe 
sobre a política de proteção, conserva-
ção, controle, licenciamento e fiscali-
zação do meio ambiente e da melhoria 
da qualidade de vida no município de 
Ubá.

“Habitualmente, as discussões se dão 
dentro de comissões da Casa ou no 
plenário. Mas houve a necessidade 
porque o projeto apresentava vários 
pontos questionáveis e, para que ele 
não fosse reprovado, nós resolvemos 
abrir essa interlocução com o Poder 
Execut ivo.  Assim,  poderemos, 
conjuntamente, consertar e esperamos 
que, na devolução do projeto, ele possa 
ser aprovado e colocado em prática”, 
explicou o presidente da Câmara 
Municipal de Ubá (CMU), vereador 
Samuel Gazolla (PT).
Foram necessários dois dias de 
discussão para esmiuçar os pontos 
críticos e corrigi-los. Participaram dos 
trabalhos os vereadores Carlos Rufato 
(PSDB), Oswaldinho Salgado (PV), 
Rafael Faêda (PP) e Samuel Gazolla, o 

secretário municipal do Ambiente e 
Mobilidade Urbana, Aldeir Ferraz, o 
gerente  de  Meio Ambiente  da 
Secretaria, Paulo Sérgio Costa de 
Oliveira, e o presidente do Instituto 
Ambiental Sol do Campo e 2º vice-
p r e s i d e n t e  d o  S i n d i c a t o  d o s 
Produtores Rurais de Ubá, Vicente de 
Paulo Pinto.

O projeto
De acordo com a mensagem do 
Executivo Municipal, o projeto de lei 
“pretende reunir, em um único 
diploma legal, as normas atinentes à 
P o l í t i c a  M u n i c i p a l  d e  M e i o 
Ambiente”. O documento apresenta 
230 artigos, dispostos em 59 páginas. 
De acordo com o presidente da 
Câmara, vereador Samuel Gazolla, o 
projeto apresenta erros. “Há a necessi-
dade de adequação do projeto de lei a 
uma questão conceitual e instrumen-
tal. Nós apontamos uma série de 
pendências, algumas mais simples, 
outras mais graves”, revelou.
O Artigo 56, por exemplo, foi veemen-
temente criticado por Vicente de 
Paulo. O texto diz que “as áreas 
degradadas, obrigatoriamente, serão 
recuperadas pelos proprietários ou 
responsáveis e às suas próprias 
expensas”. Para o presidente do 
Instituto Ambiental Sol do Campo e 2º 
vice-presidente do Sindicato dos 
Produtores Rurais de Ubá, é “injusto 
cobrar e obrigar o proprietário rural a 
recuperar uma área ambiental, já que 
na maior parte dos casos ele não tem 
recursos”.
Outro ponto sensível discutido no 
encontro foi sobre o Conselho 
Municipal de Desenvolvimento 

Ambiental (Codema). De acordo com 
o secretário municipal do Ambiente e 
Mobilidade Urbana, Aldeir Ferraz, 
atualmente, o órgão é deliberativo e 
consultivo. “O Codema está ativo e é 
peça fundamental no processo que nós 
estaremos implantando na questão dos 
licenciamentos ambientais na cidade. 
Nós retornamos, no segundo semestre 
de 2015, com as reuniões e um dos 
primeiros passos foi a apresentação 
desse projeto de lei”, explicou. 
Durante o encontro, o presidente da 
CMU fez diversos apontamentos para 
que a nova lei repasse mais autonomia 
ao conselho.
O projeto foi para o plenário na 
reunião ordinária do dia 14 de dezem-
bro, e o vereador Rafael Faêda pediu 
vista. O documento retornaria para 
discussão e votação na última sessão 
do ano, dia 21, porém foi retirado de 
tramitação pelo Poder Executivo, 
como sugerido pelo vereador Samuel 
Gazolla. “Esse projeto foi retirado de 
tramitação para serem feitos os ajustes 
necessários e, depois, ele retornará à 
Câmara com as devidas correções”, 
comentou o parlamentar.
A expectativa é que um projeto 
substituto seja encaminhado à Casa 
em fevereiro, após o término do 
recesso legislativo.

Parlamentares revisam projeto de lei 
complementar sobre meio ambiente
Documento foi retirado de tramitação pelo Executivo.

De acordo com o Legislativo, projeto apresentava
“erros conceituais e instrumentais”.

FIQUE ATENTO! ESTA LUTA É DE TODOS.
Várias doenças.

Apenas um inimigo.

No início deste ano, o 
município declarou 
situação de emergência 
devido ao surto de 
dengue. Foram regis-
t rados  1713  casos 
prováveis da doença 
em Ubá no ano de 
2 0 1 5 .  C o n t u d o ,  a 
contratação de agentes 
de combate às endemi-
as não diminui o dever 
de todo cidadão de 
combater os focos do 
mosquito dentro de 
casa. Seja vigilante! 
Fique  a tento!  Não 
deixe água parada!

No quadro ao lado, é 
possível conferir os 
sintomas e as doenças 
t r a n s m i t i d a s  p e l o 
Aedes aegypti.
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VEREADOR CARLOS RUFATO
Indicação 261/15
Solicitação: ao Prefeito, que permita que a COPASA 
realize a instalação de rede de água, percorrendo o 
trecho da reserva de área verde da Rua Maria Monis, 
Bairro Meu Sonho, visando atender a parte alta do 
logradouro.
Indicação 269/15
Solicitação: ao Prefeito, asfaltamento da Avenida Jesus 
Brandão, Bairro San Rafael II, entre os nºs 165 e 445.
Indicação 270/15
Solicitação: ao Prefeito, asfaltamento da Rua Ipê, Bairro 
Paulino Fernandes.
Indicação 275/15
Solicitação: ao Prefeito, a limpeza de trecho do córrego 
do Distrito de Diamante de Ubá, localizada nos fundos 
da propriedade do Sr. Geraldo Calçado, onde há mani-
lhas entupidas.
Indicação 276/15
Solicitação: ao Prefeito, bem como ao Gerente da 
ENERGISA Ubá, Leandro Borges da Cruz, a transferên-
cia de três postes de iluminação pública que estão fixa-
dos na propriedade particular do Sr. João Batista Palma, 
no Distrito de Diamante de Ubá, para a beirada da estra-
da ali existente. E ainda, o reforço de rede elétrica e a 
instalação de mais um poste com luminária.
Indicação 278/15
Solicitação: ao Prefeito, a pintura de uma faixa de pedes-
tres na Av. Olegário Maciel, próximo ao cruzamento 
com a Rua Gualberto de Melo, no Bairro Santa Bernade-
te.
Indicação 281/15
Solicitação: ao Coordenador da Defesa Civil de Ubá, Sr. 
Aldeir Ferraz, em caráter de urgência, realize uma visita 
à Vila Regina, atendendo pedido dos moradores, especi-
almente da Sra. Marta Gomes Maurício, que está apre-
ensiva com a situação de uma cratera que abriu nas 
proximidades da rua em que reside, com significativa 
tendência em aumentar.
Indicação 284/15
Solicitação: ao Prefeito, para fiscalizar bares, lanchone-
tes e restaurantes que colocam mesas e cadeiras nas 
calçadas da cidade, prejudicando o fluxo de pedestres.
Moção de Pesar nº 095/15
Pelo falecimento da estimada Sra. Maria de Lourdes 
Lopes, carinhosamente conhecida como D. Deca, 
ocorrido no dia 11 de novembro de 2015.
Moção de Congratulações e Aplausos 098/15
Ao NRVCC, Núcleo Regional de Voluntários de Com-
bate ao Câncer, pelos brilhantes serviços prestados na 
área da saúde.
Moção de Pesar 134/15
Pelo falecimento da Sra. Maria de Lourdes Costa Ruela, 
ocorrido no final do ano de 2015.
Representação 073/15
Solicitação: à COPASA, colocação de um booster 
(bomba d'água) na Escola Estadual Deputado Carlos 
Peixoto Filho – Polivalente, para melhorar o abasteci-
mento de águas para os moradores daquelas adjacências.
Representação 075/15
Solicitação: ao Deputado Estadual, Dirceu dos Santos 
Ribeiro, injunções necessárias para a construção de uma 
quadra poliesportiva na Escola Estadual Maria Luzia 
Antunes Calçado, localizada no Bairro Santa Bernadete.
Representação 076/15
Solicitação: ao Deputado Estadual, Dirceu Ribeiro, ao 
Secretário de Estado de Saúde de Minas Gerais, Sr. 
Fausto Pereira dos Santos, solicitando-lhes injunções 
necessárias para que seja firmada parceria entre o SUS e 
o Núcleo Regional de Voluntários de Combate ao Cân-
cer (NRVCC).
VEREADOR CÉLIO BOTARO
Requerimento 308/15
Solicitação: ao Prefeito, a realização de limpeza geral, 
instalação de meios-fios e a troca das luminárias da rede 
elétrica da Rua Elias Antônio Laud, localizada entre os 
bairros da Luz e Ponte Preta. O presente pedido reitera o 
Requerimento nº 187/15 de mesma autoria.
Requerimento 309/15
Solicitação: ao Prefeito, a colocação de placa indicativa 
na Praça Francisco Seno, Bairro Eldorado, bem como a 
construção de passeios em volta da mesma com a reali-
zação de poda das árvores, a pedidos dos moradores e 
familiares do homenageado. O presente pedido reitera o 
Requerimento nº 240/14 de mesma autoria.
Requerimento 310/15
Solicitação: ao Prefeito, a realização de calçamento da 
Rua Sônia Marcos Badaró, Bairro Olaria, a pedido dos 
moradores. O presente pedido reitera o Requerimento nº 
031/14 de mesma autoria.
Requerimento 311/15
Solicitação: ao Prefeito, a realização de asfaltamento na 
Rua Antônio Sperandio, Bairro Mangueira Rural, a 
pedido dos moradores. O presente pedido reitera o 
Requerimento nº 186/15 de mesma autoria.
Resposta: OF/SG/94/2015, em 07/12/15, do Secretário 
Municipal de Governo.
Requerimento 312/15
Solicitação: ao Prefeito, a limpeza e o calçamento da 
Rua Sem Saída, que está situada em frente ao Bar Rei do 
Pato, Bairro Olaria, a pedido dos moradores. O presente 
pedido reitera a indicação nº 055/15 de mesma autoria.
VEREADOR JORGE GERVÁSIO
Requerimento 304/15
Solicitação: ao Prefeito e ao Secretário de Saúde, infor-
mações sobre o motivo do médico que realizava atendi-
mento, uma vez por mês, aos moradores da Comunidade 
do Córrego Santana, não estar comparecendo na mesma.
Requerimento 305/15
Solicitação: ao Prefeito e ao Secretário de Saúde, infor-
mações sobre a inatividade dos Agentes Comunitários, 
que combatem o mosquito Aedes aegypti, no município 
de Ubá.
Requerimento 324/15
Solicitação: ao Prefeito, que envie explicações sobre a 
publicação referente ao termo de anulação da licitação 
que inviabilizaria a “Creche Mangueira Rural”, que foi 
uma luta de muitos anos da comunidade do Bairro Meu 

Sonho e adjacências.
Requerimento 325/15
Solicitação: que o Plenário desta Casa, regulamente 
mediante Portaria, o uso da Van Mister Executive que 
integra o patrimônio da Câmara Municipal de Ubá, 
indicando que será destinada exclusivarnente ao uso em 
serviço em prol dos projetos do Legislativo Ubaense.
VEREADOR JOSÉ ALVES
Indicação 297/15
Solicitação: ao Prefeito, a construção de um redutor de 
velocidade no Trevo de Ubá – Guidoval, em frente à 
Casa da Borracha, no sentido Ubá, a pedido dos morado-
res.
Requerimento 322/15
Solicitação: à Direção do DER/MG Regional de Ubá, a 
construção de três lombadas próximas ao Km 01 do 
trevo das cidades Ubá-Rodeiro-Guidoval. Reitera 
Representação 009/15.
Requerimento 323/15
Solicitação: ao Prefeito, a construção de três lombadas 
próximas ao Km 06, na rodovia  Ubá- Guidoval, sendo 
uma antes do ponto de ônibus e a outra após o mesmo. 
Reitera Indicação 048/15.
VEREADOR OSWALDO PEIXOTO
Moção de Pesar 094/15
Pelo falecimento do Senhor Antônio Pinto Carneiro, 
mais conhecido como Toninho Carneiro, ocorrido em 
nossa cidade.
Moção de Pesar 099/15
Pelo falecimento da ilustre irmã Nair Teixeira Soares.
VEREADOR PASTOR DARCI PIRES
Indicação 274/15
Solicitação: ao Prefeito, bem como ao Diretor da 
ENERGISA Ubá, Leandro Borges, a reposição de duas 
luminárias na Rua Luiz de Matos, próximo ao nº 188 e ao 
Supermercado Matias, na Vila Regina.
Indicação 280/15
Solicitação: ao Prefeito, estudos para que promovam a 
equiparação salarial para aqueles que ocuparem o cargo 
de presidência da autarquia municipal UBAPREV, 
Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do 
Município de Ubá, aos secretários municipais. Os 
beneficiários contribuintes cobertos pela UBAPREV 
são os servidores da administração direta da Prefeitura 
de Ubá, servidores da Câmara Municipal de Ubá, da 
administração indireta das autarquias e fundações como 
o próprio UBAPREV, a EMUHBES e a FUNIR.
Indicação 302/15
Solicitação: ao Prefeito, remoção de barro e entulhos da 
Rua Major Mendes Sobrinho, Bairro São Domingos, e 
ainda, a reconstrução do muro, localizado na referida 
rua, nº 82.
Indicação 308/15
Solicitação: ao Prefeito, substituição de toda a rede de 
águas pluviais e esgoto da Rua Santa Cruz.
Requerimento 285/15
Solicitação: ao Delegado de Polícia Civil, Dr. Rafael 
Gomes de Oliveira, para comparecer a uma reunião 
ordinária nesta Casa de Leis, previamente agendada, 
para discorrer sobre a situação da equipe de investigado-
res, peritos e outros assuntos de interesse da população.
Moção de Congratulações e Aplausos nº 096/15
à Senhora Maria de Fátima Ferreira Raimundo, carinho-
samente conhecida como Kátia, pelos destacáveis 
serviços prestados junto ao Hospital São Vicente de 
Paulo.
Moção de Congratulações e Aplausos n°100/15
à Sra. Maria José Santos Becari, mais conhecida como 
Zezé, em reconhecimento aos seus trabalhos na emprei-
teira UTOPIA.
Moção de Congratulações e Aplausos n°106/15
ao Senhor Afonso Magalhães Corbelli, frente à situação 
de enchente na cidade de Ubá, por suas atitudes de amor 
e solidariedade para com o próximo.
Moção de Congratulações e Aplausos n°133/15
à Igreja Assembleia de Deus Missão Arrebatamento, 
I.A.D.M.A., pelo seu primeiro ano de existência.
Moção de Congratulações e Aplausos n°135/15
ao Senhor Pastor José Célio, estendendo-se a toda sua 
equipe, pelos trabalhos voluntários prestados durante a 
enchente que assolou os moradores do Bairro Waldemar 
de Castro.
VEREADOR RAFAEL FAÊDA
Indicação 266/15
Solicitação: ao Prefeito, instalação de aparelhos de 
ginástica na Praça Santa Maria, no Distrito de Diamante.
Indicação 272/15
Solicitação: ao Prefeito, a reconstrução da cabeceira da 
ponte, situada na Rua Recreio, do Bairro Rosa de Tole-
do.
Indicação 273/15
Solicitação: ao Prefeito, a fiscalização dos taxistas que 
não estão respeitando os pontos fixados, determinados 
mediante contrato com a Administração Municipal.
Indicação 277/15
Solicitação: ao Prefeito, a reforma geral da quadra 
poliesportiva no Distrito de Ubari.
Indicação 279/15
Solicitação: ao Prefeito, a limpeza geral do passeio na 
Rua Domitila Castanon, Bairro Eldorado, mais especifi-
cadamente, em torno do terreno da antiga indústria 
Wembley.
Indicação 282/15
Solicitação: ao Prefeito, a instalação de placa indicativa 
de nome na Rua Francisco André de Araújo (Beira 
Linha), Bairro Triângulo.
Indicação 283/15
Solicitação: ao Prefeito, o conserto das manilhas que 
afundaram na Vila Vicente, localizada próxima ao nº 799 
da Rua Lions, no Bairro Bom Pastor.
Indicação 285/15
Solicitação: ao Prefeito, a instalação de uma grade no 
bueiro situado na Rua Recreio, em frente ao nº 425, 
Bairro Rosa de Toledo, a pedido dos moradores.
Indicação 286/15
Solicitação: ao Prefeito, o desentupimento de uma caixa 
de rede de esgoto que está situada no final da Rua Viço-
sa, Bairro Rosa de Toledo, a pedido dos moradores.
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Vereadores apresentam 38 emendas
à Lei Orçamentária de Ubá para 2016

Audiências públicas realizadas em cinco regiões, em dezembro, 
rendem sete emendas e 105 proposições até o momento.

Os vereadores aprovaram, na 
última sessão ordinária de 2015, 
por unanimidade, o Projeto de 
Lei n° 083/15, que “estabelece 
proposta orçamentár ia do 
município de Ubá para o exercí-
cio financeiro de 2016, estiman-
do receita e fixando despesa”. O 
projeto recebeu 38 emendas, 
também aprovadas por unanimi-
dade, de sete vereadores: Carlos 
Rufato (uma), Pastor Darci 
(quatro), Oswaldinho Salgado 

(cinco), Rafael Faêda (cinco), 
Rosângela Alfenas (uma), 
Samuel Gazolla (oito) e Vinícius 
Samôr (sete).
As audiências públicas para 
discussão, revisão e alteração do 
Orçamento 2016, realizadas em 
cinco comunidades no início de 
dezembro, renderam mais sete 
emendas ao documento e foram 
assinadas por todos os vereado-
res da Casa.
Nas emendas, os parlamentares 

devem apontar onde eles 
desejam que sejam feitos 
investimentos e informar qual 
setor terá a verba cortada para 
que aquele apontamento seja 
c o n c r e t i z a d o .  O  P o d e r 
Legislativo não tem competência 
para criar novas despesas, 
porém pode remanejá-las. Por 
exemplo, a Emenda n° 1 formu-
lada pelos participantes das 
audiências públicas indica ao 
Poder Executivo que sejam 
investidos R$ 100 mil na criação 
de projetos sociais. Mais abaixo, 
o mesmo documento sugere que 
seja anulada uma verba de R$ 
100 mil de manutenção do 
Gabinete do Prefeito.

O que é a Lei Orçamentária?
A Lei Orçamentária (ou simples-
mente orçamento) é a lei na qual 
a Prefeitura Municipal especifica 
onde e como irá investir os 
recursos públicos. Ali, ainda 
estão descritos as expectativas 
de arrecadação e despesas da 
P re fe i tu ra .  Pa ra  2016 ,  o 

Executivo Municipal prevê uma 
arrecadação superior a R$ 246 
milhões para Ubá. Na coluna das 
despesas, o município informou 
que pretende investir pouco 
mais de R$ 67 milhões na 
Secretaria de Educação (27,19% 
do Orçamento) e R$ 49 milhões 
n a  S e c r e t a r i a  d e  S a ú d e 
(19,98%).

Proposições
As audiências públicas para 
discussão, revisão e alteração da 
Lei Orçamentária Anual de Ubá 
para 2016 renderam, até o 
momento, a apresentação de 
105 proposições no plenário da 
Câmara. Os apontamentos feitos 
pela população têm a expectati-
va de melhoria da qualidade de 
vida no seu bairro, como pedidos 
por maior segurança, pela 
realização de obras viárias ou 
ainda pela melhoria na qualidade 
da saúde e da educação. Todos 
os documentos foram aprovados 
por unanimidade e encaminha-
dos à Prefeitura.

Atuação da Câmara em 2015 é 
classificada como “boa” em enquete 
Programa da Rádio Educadora realiza enquetes 

todos os dias. No levantamento de caráter 
informal, os vereadores Jorge e Faêda foram 
apontados como os mais atuantes de 2015.

Uma enquete realizada no programa 
O  P r a t o  d o  D i a ,  d a  R á d i o 
Educadora, perguntou aos ouvintes 
“Como você avalia a atuação da 
Câmara Municipal de Ubá no ano 
de 2015?”. 68,75% dos participan-
tes classificaram a atuação da CMU 
como “boa”, enquanto que 12,5% 
avaliaram como “satisfatória”. 
Apenas 18,75% dos ouvintes 
julgaram como “ruim” a atuação 
legislativa da Câmara em 2015.
A segunda enquete, realizada no 
mesmo dia (21 de dezembro), 
questionou os ouvintes sobre “Qual 
foi o vereador mais atuante em 
2015?”. Os parlamentares Jorge 
Gervásio (PV) e Rafael Faêda (PP) 
empataram, na primeira colocação, 

com 25% da preferência cada. 
Outros 16,66% apontaram o 
presidente da Câmara, vereador 
Samuel Gazolla (PT) como o mais 
atuante. Os vereadores José Alves 
(PT), Maurício Valadão (PTB), 
Rosângela Alfenas (PSDB) e 
Vinícius Samôr (PTdoB) recebe-
ram, cada um, 8,33% da preferência 
dos ouvintes. “Isso é sinal do 
trabalho de três mandatos. A 
população conhece o meu trabalho e 
sabe dar valor a ele, assim como eu 
dou valor à população”, disse Jorge 
Gervásio.
O levantamento não tem valor 
científico e representa apenas a 
opinião de alguns ouvintes do 
programa radiofônico naquele dia.

Câmara poupa em 2015 e devolve
mais de R$ 1 milhão à Prefeitura

Valor representa 20,36% do total do orçamento de 2015. Devolução obedece à 
norma jurídica. Expectativa é que verba seja destinada ao projeto “Olho Vivo”.

A Câmara Municipal de Ubá (CMU) 
devolveu, no dia 18 de dezembro de 
2015, o valor de R$ 1.037.465,99 aos 
cofres da Prefeitura. A quantia é fruto 
da economia realizada pela adminis-
tração da Câmara no ano passado.
O orçamento previsto à  Casa 
Legislativa de Ubá para o ano de 2015 
era de R$ 5.095.200,00. O valor é 
repassado em doze parcelas ao longo 
do ano (duodécimos) e é utilizado 
para custear o funcionamento e as 
atividades do Poder Legislativo da 
cidade. A economia representa 
20,36% do total do orçamento.
A devolução ao final do ano obedece 
ao Inciso XI do Art. 53 da Lei 
Orgânica Municipal. De acordo com 
a norma, é atribuição da Mesa 
Diretora da Câmara “devolver à 
Fazenda Municipal, até o dia 31 de 
dezembro, o saldo do numerário que 
lhe foi liberado durante o exercício 
para a execução de seu orçamento”.

Indicação conjunta: “Olho Vivo”
Na reunião ordinária do dia 9 de 
novembro de 2015, os vereadores 
apresentaram, em conjunto,  a 
indicação n° 271/15 ao Poder 
Executivo para que a verba devolvida 
do orçamento legislativo de 2015 seja 
aplicada na implantação do sistema 
de monitoramento “Olho Vivo”. A 

Câmara não tem competência para 
destinar tal investimento ao projeto, 
porém pode sugerir à Prefeitura que o 
faça. O documento foi assinado e 
aprovado por todos os parlamentares 
da Casa.
De acordo com o comandante do 21° 
Batalhão de Polícia Militar do Estado 
de Minas Gerais, tenente-coronel 
Lúcio Mauro Campos Silva, a 
primeira fase do projeto demandaria 
um investimento de R$ 700 mil.
O projeto “Olho Vivo” consiste na 
vigilância por meio de câmeras de 
vídeo instaladas em pontos estratégi-
cos da cidade. A expectativa das 
autoridades é que as câmeras intimi-
dem a prática de atos criminosos, 
além de facilitar a identificação de 
suspeitos.

Administração e planejamento
O vereador Samuel Gazolla falou 
com a nossa reportagem sobre o 
primeiro ano da presidência dele e os 
projetos que serão desenvolvidos 
pelo Legislativo em 2016. Confira:
Desde que se tornou presidente, a 
Câmara assumiu o slogan “Cada 
vez mais participativa, interativa e 
cidadã”. O que isso significa na 
prática?
S: Na prática, significa que as ações 
da Câmara de Vereadores estarão 

sempre focadas na abertura da “casa 
legislativa” para a população. 
Abertura essa relacionada com a 
o fe r ta ,  a t ravés  da  Esco la  do 
Legislativo, de cursos de inclusão 
digital,  qualificação, oficinas, 
workshops e debates públicos, além 
do desenvolvimento do aplicativo de 
celular e maior presença da Câmara 
nas comunidades e bairros da cidade.

O senhor ci tou a Escola do 
Legislativo. O que ela traz de 
benefícios para a população? Qual 
é o papel dela nessa nova adminis-
tração que completou um ano?
S: Acredito que, cada vez que a 
Câmara proporciona, através da 
Escola do Legislativo, maior intera-
ção, participação da população e 
formação política, ela fortalece a 
participação popular o empodera-
mento da população com os assuntos 
de seu interesse e o exercer da 
cidadania.

A Câmara devolveu à Prefeitura 
mais de R$ 1 mi ao término da 
sessão legislativa de 2015, o equiva-
lente a 20% do Orçamento previsto 
para todo o ano. O que isso repre-
senta para o Poder Legislativo 
Ubaense?
S: Significa dizer que, mesmo com os 
investimentos realizados em 2015, 
ainda ainda assim, através da gestão 
de contratados, com redução das 
compras, central de impressão, 
adoção de ações para redução das 
contas de energia, água, telefone,  
licitação de serviços de internet, por 
exemplo, proporcionaram a redução 
de algumas despesas de custeio e, 
consequentemente, proporcionou a 
devolução à prefeitura, que irá 
proporcionar investimentos em 
políticas públicas para a população.
Como o senhor avalia a atuação 
legislativa da Câmara em 2015?
S: Muito positiva, mas sempre há o 
que melhorar. Recebemos diversas 
lideranças na Câmara com debates de 
alto nível e apreciação de um grande 
número de projetos de lei. Além 
disso, centenas de proposições dos 
colegas vereadores, nos mais varia-
dos assuntos, demonstram a preocu-
pação de cada um dos colegas 
vereadores com a melhoria da 
qualidade de vida dos ubaenses.

Indicação 287/15
Solicitação: ao Prefeito, a recolocação das pedras 
em trecho da Rua Piraúba, próximo ao nº 170, no 
Bairro Rosa de Toledo, onde foram retiradas para 
manutenção em rede de esgoto, a pedido dos 
moradores.
Indicação 288/15
Solicitação: ao Prefeito, a limpeza geral em todas as 
ruas do Bairro Rosa de Toledo, a pedido dos 
moradores.
Indicação 289/15
Solicitação: ao Prefeito, a instalação de um poste de 
iluminação pública no final da Rua Projetada que se 
situa paralelamente à Rua José Januário Teixeira, 
no Bairro da Luz, a pedido dos moradores.
Requerimento 290/15
Solicitação: ao Presidente desta Casa de Leis 
informações sobre o motivo pelo qual o Poder 
Legislativo Ubaense tem pagado extensão de 
horário, além de horas extras ao servidor detentor 
de cargo efetivo de motorista, haja vista que foi 
contratado recentemente um segundo motorista 
que fica à disposição durante oito horas nesta Casa 
de segunda à sexta-feira.
Requerimento 318/15
Solicitação: ao Prefeito, reconstrução da calçada 
localizada na Rua José Campomizzi, em frente ao 
nº 15. Reitera Indicação 796/15.
Requerimento 321/15
Solicitação: à Defesa Civil, providenciar a 
demolição de uma casa situada na Rua Joaquim 
Boa Ventura da Silva, nº 65, que faz esquina com a 
Travessa Santa (Beco do Sapo), Bairro Waldemar 
de Castro.
VEREADOR SAMUEL GAZOLLA
Indicação 267/15
Solicitação: ao Prefeito municipal de Ubá, para 
estudos para implementar na cidade a construção 
de um Aterro Sanitário, preferencialmente, de 
forma consorciada, para destinação final dos 
resíduos sólidos gerados no município, na busca de 
menor custo financeiro para a população da cidade.
Indicação 268/15
Solicitação: apoio desta Câmara para o evento 
promovido pelo Museu do Ginásio São José, na 
realização da peça teatral “O Pescador”, integrante 
do projeto Devotos, que investiga aspectos de 
devoção a São Benedito e Nossa Senhora do 
Rosário.
Indicação 293/15
Solicitação: ao Prefeito, para encaminhar ao Grupo 
Interdisciplinar de Análise do Impacto de 
Vizinhança, para avaliação e remessa de relatório à 
Câmara Municipal de Ubá, dos impactos 
decorrentes do evento chuvoso na cidade, ocorrido 
no dia 19/11/15, onde várias localidades (incluindo 
imóveis e logradouros públicos) sofreram algum 
tipo de alagamento.
Indicação 306/15
Solicitação: ao Prefeito, junto à Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Social, da Inclusão 
no Cadastro Único, das famílias da comunidade 
Quilombola da cidade de Ubá, de acordo com os 
c r i t é r i o s  d e f i n id o s  p e lo  M in i s t é r i o  d e 
Desenvolvimento Social.
Requerimento 291/15
Solicitação: à Mesa Diretora da Câmara para que, 
através do CAC – Centro de Atendimento ao 
Cidadão e Escola do Legislativo, possam auxiliar e 
apoiar os idosos que se interessem na confecção da 
carteira do Sindpasse, pois a partir da Lei 21.121/14 
e Decreto 46.434/14, os idosos maiores de 65 anos 
e pessoas com deficiência têm direito ao transporte 
intermunicipal gratuito, ambos com renda 
individual inferior a dois salários mínimos, com a 
Carteira SINDPASSE.
Requerimento 292/15
Solicitação: ao Prefeito, uma manifestação popular 

de apoio à Indicação nº 062/15, de mesma autoria, 
que solicitou ao Poder Executivo a criação do 
Conselho Municipal para Promoção da Igualdade 
Racial, a partir do anteprojeto encaminhado junto à 
mencionada Proposição.
VEREADOR VINÍCIUS SAMÔR
Requerimento 279/15
Solicitação: à Secretaria Municipal de Educação, 
cópia do empenho das Notas Fiscais nº 2014/127, 
2014/129 e 2014/131, correspondentes às obras das 
creches dos bairros: Pires da Luz e Vila Casal.
Requerimento 280/15
Solicitação: à Comissão de Finanças desta Casa, a 
realização de um encontro dos MEIs (Micro 
Empreendedores Individuais de Ubá).
Requerimento 281/15
Solicitação: à Mesa Diretora desta Câmara, a 
participação na campanha Novembro Azul, alerta 
para a prevenção do câncer de próstata.
Requerimento 282/15
S o l i c i t a ç ã o :  a o  P r e f e i t o ,  c o m  c ó p i a  à 
Superintendência Regional da Caixa Econômica 
Federal, providências quanto o abandono das obras 
de construção das Casas Populares em nossa 
cidade.
Requerimento 283/15
Solicitação: à Mesa Diretora desta Câmara, para 
participação da 4ª Jornada de Ciências Sociais da 
Universidade Federal de Juiz de Fora – UFJF.
Requerimento 284/15
Solicitação: ao Prefeito, informações sobre a 
licitação 136/2015, tipo pregão presencial, para a 
contratação de empresa na prestação de serviços à 
Secretaria Municipal de Governo/Gabinete do 
Prefeito, no fornecimento de infraestrutura para 
atender eventos realizados durante a vigência do 
contrato, tais como: palcos, sonorização, 
iluminação, tendas, cadeiras e mesas plásticas, 
banheiros químicos, equipe de apoio, locução, 
shows artísticos de pequeno porte e outros, de 
conformidade com a publicação do edital.
Requerimento 286/15
Solicitação: à Mesa Diretora, em conformidade 
com a  Resolução n°  01/2009 e  com os 
Requerimentos 159/12 e o da Criação da Comissão 
Especial de Combate ao Crack e Outras Drogas, o 
apoio institucional ao evento Futebol Solidário – 
Jogo das Estrelas, a ser realizado em Ubá no mês de 
dezembro de 2015.
Requerimento 287/15
Solicitação: ao Prefeito, bem como à Secretaria 
Municipal de Administração, informações sobre o 
atraso de pagamento aos servidores terceirizados 
da Prefeitura de Ubá.
Requerimento 288/15
Solicitação: ao Prefeito, cópia das notas fiscais dos 
serviços de implantação das creches dos Bairros 
Pires da Luz e Vila Casal.
Requerimento 289/15
Solicitação: ao Prefeito, e a Procuradoria Jurídica 
do Município de Ubá, solicitando-lhes cópia das 
notificações judiciais realizadas à empresa Paineira 
Engenharia Ltda., como também a relação das 
obras que a mesma executou ou executa em Ubá, 
com cópia dos respectivos contratos e aditivos.
VEREADORES CÉLIO BOTARO E 
ROSÂNGELA  ALFENAS
Indicação 265/15
Solicitação: ao Prefeito, o patrolamento e o 
cascalhamento da estrada que liga a comunidade de 
Miragaia até Ubari, passando pela Comunidade dos 
Alfenas.
TODOS OS VEREADORES
Indicação 271/15
Solicitação: ao Prefeito, vincular a devolução dos 
duodécimos, repasses mensais do Poder Executivo 
à Câmara, para custear o Projeto Olho Vivo em 
nossa cidade.



A palavra é livre. As emendas também.
Existem milhões de pessoas desiludidas com a 
política. O primeiro pensamento que surge é um 
só: “Eu não voto mais em ninguém. São todos 
iguais. Prometem tudo e não fazem nada”. Seria 
tão bom se os eleitores acompanhassem o traba-
lho legislativo, pelo menos o do seu representan-
te, que está tentando algo em favor dos que não 
tem voz. Separe, por favor, o político do politi-
queiro. Um age diferente do outro. A fé é o firme 
fundamento daquilo que não se vê, mas se espe-
ra. Fico triste em lembrar das emendas do ano 
passado. As ONG's não foram contempladas. 
DEJUB, Patronato, Anália Franco, Apae... nada 

receberam. O vereador apresenta projetos, mas depende do executivo. Ah! 
Apresentei uma emenda para a conclusão do muro da Rua Maestro João 
Ernesto, Bairro Industrial. Foi uma importância pequena: R$ 15 mil, mas o 
perigo continua no local.
O afunilamento da mesma tem surpreendido alguns veículos, que caem atrás 
da casa dos moradores. No espaço reservado para tal obra existe uma linda 
horta com legumes e verduras. Já que as obras não saíram das promessas, esta-
mos tirando da Divisão de Obras Públicas e Fiscalização para Execução de 
Obras de Interesse Social. Confira as minhas emendas:
N° 1 dotação de R$ 30 mil para Patronato São José; N° 2 dotação de R$ 30 mil 
para DEJUB; N° 3 dotação de R$ 10 mil para albergue noturno Anália Franco; 
N° 4 dotação de R$ 30 mil para Apae.

RESULTADOS POSITIVOS
Resultados positivos do Curso Preparatório Popular 
para o ENEM que realizamos na Câmara Municipal 
de Ubá, durante 4 meses, por intermédio da Escola 
do Legislativo. A iniciativa surgiu do nosso mandato 
de vereador e beneficiou mais de 300 jovens que 
prestaram vestibulares através do Enem para diver-
sas faculdades. Já temos a confirmação de vários 
alunos que foram aprovados em Universidades Fede-
rais. Durante o próximo mês, vamos divulgar uma 
lista com os aprovados. Nunca podemos achar que é 
impossível alcançar nossos sonhos. Esta é uma pri-
meira etapa de vitória na vida desses jovens. Para-

béns pelo esforço e perseverança de todos! Valeu a pena batalhar e realizar 
mais este projeto! Agradeço aos servidores da Câmara e aos professores 
voluntários que acreditaram em nossa proposta.

SOLIDARIEDADE
Com o objetivo de ajudar o Núcleo do Câncer de Ubá, apresentei e aprovei, na 
Câmara, a Lei que declarou de utilidade pública o Encontro de Pagodeiros, 
evento solidário que há anos arrecada recursos para esta importante entidade 
de nossa cidade e região. Com a Lei o encontro fica isento de taxas e impostos 
e garante a utilização do galpão do horto sem custos. Feliz em poder contribuir 
com esta causa que destina 100% da arrecadação para o Núcleo do Câncer, que 
atende centenas de pessoas por mês e infelizmente, até hoje, não conta com o 
financiamento do SUS. Parabéns aos organizadores e a todos os envolvidos 
pela iniciativa!

PONTE NOVA SEM DENGUE
No número anterior deste jornal, que saiu no início de 
dezembro pp, foram vários os textos que falavam da 
preocupação dos vereadores com o mosquito Aedes 
aegypti, e a transmissão de suas já conhecidas infec-
ções. Hoje, após quase 50 mil casos de dengue, um de 
zika virose comprovado em mulher grávida, início de 
ano com hospitais lotados, muito sofrimento, a cidade 
quase parando, recebemos uma boa notícia: a cidade de 
Ponte Nova não teve um caso sequer de dengue. Viço-
sa, a 60 km de Ubá, poucos casos.
Seria interessante que uma Comissão com membros da 
Secretaria Municipal de Saúde, Gerência Regional de 

Saúde, Comissão de Saúde da Câmara Municipal de Ubá, Conselho Municipal 
de Saúde, Adubar e Imprensa fossem a estas cidades e tomassem conhecimento 
das medidas tomadas que evitaram a epidemia que acometeu nossa cidade.
Há ainda uma preocupação, é que sabemos que de 5 casos de zika, apenas 1 
apresenta sintomas; assim, gestantes acometidas pela infecção no final do ano 
passado podem evidenciar o problema em meados deste ano.
A revista Veja publicou que o funcionário de terceiro escalão da Petrobrás 
Pedro Barusco recebeu de propinas 97 milhões de dólares (perto de 400 
milhões de reais). Quantias semelhantes embolsaram colegas seus e o Partido 
dos Trabalhadores. Imaginemos se recursos desta monta fossem aplicados no 
saneamento básico e na prevenção de doenças, daria para salvar muita gente 
neste país.
Retorno dos buracos
Após longa estiagem e cinco dias de chuva, os buracos voltam a ocupar todas as 
ruas de Ubá.

Indicação 211/14
Ao prefeito a realização de operação tapa-
buracos, bem como de coleta de lixo junto à 
Rua P, Bairro Santa Edwiges, a pedido dos 
moradores.

Indicação 238/14
Ao prefeito para que determine ao setor com-
petente da Prefeitura a construção de um esca-
dão na Rua Cecília Petronília Moreira no Bair-
ro Vila Casal, a pedido dos moradores.

Requerimento 214/14
Ao prefeito, solicitando-lhe que determine ao setor competente da 
Prefeitura o asfaltamento da Rua Francisco Coelho da Silva e demais 
vias do Bairro Altair Rocha, a pedido dos moradores.

Requerimento 221/14
Ao prefeito reiterando a solicitação contida na Indicação n° 464/13, 
de mesma autoria, ou seja, que o mesmo determine ao setor compe-
tente da Prefeitura a realização de limpeza geral da Av. Principal (Av. 
Angelo), do Bairro Fazendinha, a pedido dos moradores.

Prevenção
Caros amigos, sempre empenhei, dentro do meu 
mandato, para que o Executivo se dedicasse à 
prevenção ao mosquito Aedes aegypti. Penso que 
ainda a prevenção é a melhor solução no caso 
desta terrível situação que estamos vivendo. Isso 
poderia ser amenizado e muito se nosso Poder 
Executivo tivesse dado uma maior atenção para 
que o caso merece. Infelizmente, houve uma falta 
de atenção ao caso que hoje a população está 
vivendo, pois, eles têm total conhecimento da 
gravidade. E já vivemos isso no passado, portanto 

estamos revivendo este grave problema em nossa cidade.

Crise Hídrica
Podemos citar outro caso de descaso que é o problema hídrico que estão deixando 
de lado. Mas, quando entrar o período de estiagem, vamos reviver todo o proble-
ma com a falta de água. Penso que a população já não suporta mais este descaso e 
como, também, não o merece.

Loteamentos
Outro caso que merece preocupação são os loteamentos que continuam em sua 
maioria acabando com nossas nascentes e entupindo nossas manilhas com o 
barro que desce dos morros. Até quando iremos conviver com as atividades irres-
ponsáveis e sem escrúpulos desses loteadores, em sua maioria. Os mais prejudi-
cados são os mais carentes e nossas autoridades é que são responsáveis por liberar 
estes crimes ambientais. Não podemos esquecer que é o povo de Ubá que paga os 
salários dos mesmos.

Os moradores de Ubá estão preocupados com 
os elevados casos de Dengue, além do recente 
Zika vírus que já possui um caso confirmado. 
O mosquito responsável pela transmissão de 
ambas as doenças é o mesmo, o Aedes aegypti. 
Diante da situação alarmante, a Prefeitura de 
Ubá decretou situação de emergência. A deci-
são foi publicada no último dia 05 de janeiro no 
Diário Oficial do Município. Segundo o decre-
to, a cidade de Ubá apresenta alta incidência 
acumulada da doença em 2015, sendo conside-

rado o quarto município do Estado com mais de 100 mil habitantes 
com maior número de casos. Como providência imediata no comba-
te ao mosquito Aedes Aegypti, serão abertas 30 vagas para a função 
pública de Agente de Combate às Endemias, em regime de contrato 
administrativo, pelo prazo de 90 dias podendo ser prorrogado por 
igual período.
É importante destacar que a colaboração da população no momento é 
crucial. Para evitar o ciclo do mosquito Aedes são necessárias medi-
das simples, porém eficazes, tais como: a eliminação de recipientes 
que contêm água parada, encobrir piscinas e caixas de águas abertas, 
retirar água de pneus e dentre outras.
Aguardo vocês na próxima edição do Jornal O Legislativo, até lá!

Vereador mais atuante de 2015
Uma enquete realizada no programa O 
Prato do Dia, da Rádio Educadora, no dia 
21 de dezembro, questionou os ouvintes 
sobre “Qual foi o vereador mais atuante em 
2015?”. Eu fiquei entre os primeiros com 
25% da preferência dos ouvintes. Isso é 
sinal do trabalho de três mandatos. A popu-
lação conhece o meu trabalho e sabe dar 
valor a ele, assim como eu dou valor à popu-
lação. O vereador Rafael Faêda também 

alcançou 25%. Outros 16,66% apontaram o presidente da Câma-
ra, vereador Samuel Gazolla como o mais atuante. Os vereado-
res José Alves, Maurício Valadão, Rosângela Alfenas e Vinícius 
Samôr receberam, cada um, 8,33% da preferência dos ouvintes.
Outra enquete realizada no mesmo dia questionou os ouvintes 
sobre “Como você avalia a atuação da Câmara Municipal de 
Ubá no ano de 2015?”. 68,75% dos participantes classificaram a 
atuação da CMU como “boa”, enquanto que 12,5% avaliaram 
como “satisfatória”. Apenas 18,75% dos ouvintes julgaram 
como “ruim” a atuação legislativa da Câmara em 2015. O levan-
tamento não tem valor científico.

O Bairro Santa Rosa não possui o serviço de entre-
ga dos Correios, sendo esse motivo de grande 
descontentamento dos moradores. Assim, solicitei 
através da Representação 083/15, à direção dos 
Correios Ubá, para que o Bairro Rosa de Toledo 
seja inserido na listagem de bairros para o efetivo 
recebimento de correspondências.
A reforma do Consep Leste, próximo da Escola 
Dep. Carlos Peixoto Filho (Polivalente) não ficou 
de fora para os projetos do ano de 2016. Solicitei 
por meio de emenda ao Projeto de Lei 083/15, 
que dispõe sobre a proposta orçamentária para o 
ano de 2016, a reforma das instalações do Consep 

Leste e, ainda, o pedido para a implantação do projeto “transitolândia” que 
objetiva o desenvolvimento de atividades voltadas para a educação no trânsi-
to, preparando as crianças da nossa comunidade para conviverem de forma 
segura com automóveis.
Com relação a constante preocupação dos moradores com período de estia-
gem e falta d'água, solicitei, através da Representação nº 073/15, à direção 
da COPASA, a possibilidade de instalação de um booster (bomba d'água) na 
Escola Estadual Deputado Carlos Peixoto Filho (polivalente). O objetivo do 
pedido visa a melhorar o atendimento de abastecimento de água para os mora-
dores das comunidades vizinhas, principalmente dos moradores que residem 
nas partes altas. A direção da referida escola já concedeu a autorização para 
que o equipamento seja instalado.
Despeço-me e aguardo-lhes na próxima edição do O Legislativo.

Indicação 265/15
Solicitação: ao Prefeito o patrolamento e o 
cascalhamento da estrada que liga a comunidade 
de Miragaia até Ubari ,  passando pela 
Comunidade dos Alfenas.

Indicação 271/15
Solicitação: ao Prefeito vincular a devolução dos 
duodécimos, repasses mensais do Poder 
Executivo à Câmara, para custear o Projeto Olho 
Vivo em nossa cidade.

Moção de Congratulações e Aplausos nº 091/15, ao SINDICATO 
DOS PRODUTORES RURAIS DE UBÁ, pelo transcurso de seus 
cinquenta anos de existência, completados no dia 12 de outubro de 
2015.

Moção de Congratulações e Aplausos nº 092/15, ao TABAJARA 
ESPORTE CLUBE, pelo transcurso de seus sessenta anos de 
existência, completados no dia 02 de outubro de 2015.

Moção de Congratulações e Aplausos n° 104/15, ao Dr. Walter 
Padovani, que recebeu recentemente a Medalha “Desembargador Hélio 
Costa”.

Indicação 054/15
Solicitação: ao Prefeito, asfaltamento da Rua 
Antônio Sperandio, Bairro Mangueira Rural.

Requerimento 039/15
Solicitação: ao Prefeito, asfaltamento das ruas: 
Orlando Gazolla, Antônio Raimundo, Manoel 
Emídio da Costa e José Jacinto Vieira, do Bairro São 
José. Reitera Requerimento N° 180/14.

Requerimento 294/15
Solicitação: ao Prefeito, a realização de estudos 
técnicos necessários para a construção de uma ponte 
de concreto na comunidade de moradores de Ubá 

Pequeno, nas proximidades da propriedade do Sr. Zico Teixeira, a pedido dos 
moradores. O presente pedido reitera o Requerimento nº 142/14 de mesma 
autoria.
Resposta: OF/SG/90/2015, em 30/11/15, do Secretário Municipal de Governo.

Requerimento 295/15
Solicitação: ao Prefeito, a realização de estudos técnicos necessários para a 
construção de uma ponte de concreto na comunidade de moradores do Córrego 
Santo Anastácio, próximo à Igreja de São Judas Tadeu, a pedido dos 
moradores. O presente pedido reitera o Requerimento nº 138/14 de mesma 
autoria.
Resposta: OF/SG/90/2015, em 30/11/15, do Secretário Municipal de Governo.
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Vereador Maurício Valadão - PTB

Vereadora Rosângela Alfenas - PSDB 
1ª Secretária

Vereador José Alves Germano - PT 

Vereador Vinícius Samôr - PTdoBVereador Jorge Gervásio - PV

Vereador Samuel Gazolla Lima - PT - Presidente

Vereador Célio Botaro - DEM

Vereador Rafael Faêda de Freitas - PP
Vice-Presidente

Vereador Pastor Darci Pires da Silva - PSC

Vereador Carlos Rufato - PSDBVereador Oswaldo Peixoto - PV

2016 será um ano no qual a Câmara de Vereadores terá diversos 
projetos com importante cunho pedagógico, voltados para a educação e 
a formação política da população e no exercer da cidadania, com 
destaque para alguns mais estruturantes, como os projetos Câmara 
Mirim, Parlamento Jovem, Câmara no Museu e Câmara da Melhor 
Idade.
O objetivo do projeto Câmara Mirim será promover a interação entre 
a Câmara Municipal de Ubá, a sociedade e a escola, permitindo ao 
estudante compreender o contexto social em que vive, contribuir para a 
formação da cidadania e favorecer o entendimento dos estudantes das 
escolas do ensino fundamental, como vereadores mirins, sobre 
projetos, leis e atividades inerentes à função do vereador, enquanto 
representante do cidadão junto ao poder público.
O Parlamento Jovem será desenvolvido em parceira com a 
Assembleia de Minas. É um projeto de formação política destinado aos 
estudantes do ensino médio, com objetivo de estimular a formação 
política e cidadã de estudantes, mostrando a importância da 

participação popular no Parlamento, de levar os jovens a se interessarem pela agenda sociopolítica do 
município e pelo exercício da participação democrática na discussão e decisão de questões relevantes 
para a comunidade e de propiciar espaço para vivência em situações de estudos e pesquisas, debates, 
negociações e escolhas, respeitando as diferentes opiniões.
Já o projeto “Câmara no Museu” 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, o desenvolvimento da cidadania, do gosto pela arte e pela cultura, e o 
conhecimento da história local, com ganhos educativos, pedagógicos, culturais e ambientais. 
Além destes, a partir de métodos inovadores, a Câmara da Melhor Idade irá contribuir para uma 
atenção melhor ao idoso em bases humanísticas e, ao mesmo tempo, com incentivo na participação 
política e cidadã dessa faixa etária da população. O projeto ainda irá promover a interação entre a Câmara 
Municipal de Ubá, a sociedade e a as instituições que trabalham com o direito dos idosos, permitindo ao 
idoso participar da formação da política social, econômica, cultural, ambiental em nossa cidade, 
especificamente, da política para a pessoa idosa.
Assim, 2016 será um ano da afirmação do papel pedagógico que a Câmara Municipal de Ubá irá 
desenvolver e, portanto, contribuir para discussão de temas relevantes nos mais diversos segmentos e 
buscar a melhoria das políticas públicas e da vida da população da cidade de Ubá. Abraços a todos.

UM 2016 DE AÇÕES PEDAGÓGICAS NA CÂMARA DE VEREADORES


