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Apresentação teatral é destaque na primeira edição do projeto “Câmara Cultural” 
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Lei que proíbe dupla função do motorista 
de ônibus continua vigente em Ubá

A Escola do Legislativo da Câmara 
Municipal de Ubá, em parceria com a 
Universidade Aberta e Integrada de 
Minas Gerais (Uaitec), deu início no 
dia 15 de fevereiro ao curso  “Primei-
ro Emprego” de capacitação para 
colocação no mercado de trabalho. 
Com duração de dois meses, doze 
jovens participam do treinamento a 
cargo da coordenadora da Uaitec, 
Renata Gazolla e da agente educacio-
nal, Suely Alves Oliveira.
O estudante Pedro Henrique Carva-
lho Bastos Rocha, de 16 anos, 
comentou de sua expectativa. “Espe-
ro aprender sobre profissões e com 
isso melhorar a minha criatividade e 
meu desenvolvimento pessoal”, 
declarou.

Já, a estudante Maristela Lucarelli 
Gonçalves, também de 16 anos, enfa-
tizou a importância de saber se apre-
sentar em uma entrevista de trabalho. 
“Espero aprender sobre como me 
comportar e o que conversar numa 
entrevista, desenvolver minhas habi-
lidades com o computador e, após o 
curso, conquistar o meu primeiro 
emprego, que é meu objetivo”, afir-
mou.
“O apoio da família é fundamental na 
vida da gente”, disse a jovem Natália 
da Silva Costa, de 14 anos, que foi 
incentivada por sua avó a se inscrever 
no curso. “Eu estou correndo atrás de 
emprego e minha avó viu a divulga-
ção do curso e me trouxe até a Câma-
ra. Acho que esta é uma boa chance 

de aprender sobre 
o mercado de tra-
balho”, contou.
 O vereador Viní-
c ius  Samôr  de 
Lacerda, Diretor 
d a  E s c o l a  d o 
Legislativo, desta-
ca a importância 
da qualificação 
profissional dos 
jovens.  “Saber 
como se compor-
tar e visualizar as 
oportunidades no 
mercado de traba-
lho é essencial para qualquer pessoa. 
É fundamental que o jovem consiga 
entender qual é a sua vocação. Este 

curso abre caminhos e proporciona o 
desenvolvimento dos potenciais de 
cada um”, concluiu o vereador. 

Câmara na luta 
contra a dengue

Escola do Legislativo promove 
curso de capacitação para o 

primeiro emprego
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Vereadores buscam soluções ambientais

A Câmara Municipal de Ubá por 
meio da Escola do Legislativo e em 
p a r c e r i a  c o m  A s s e m b l e i a 
Legislativa de Minas Gerais 
(ALMG) está levando a exposição 
itinerante intitulada “Representa-
ção Política e Cidadania em Minas 
Gerais”, e também a mostra “Poder 
Legislativo Municipal’’, da CMU, 
para as Escolas de Ubá.
No dia 16 de fevereiro, as exposi-
ções foram montadas na Escola 
Estadual Carlos Peixoto Filho 
(Polivalente) com a participação do 
Diretor da Escola do Legislativo, 
Vereador Vinícius Sâmor e de 
servidores da Câmara. Na oportu-
nidade, foi apresentado para o 

diretor da escola o projeto “Parla-
mento Jovem Ubá 2016”.
Já em 22 de fevereiro, os painéis 
seguiram para a Escola Estadual 
Dr. Levindo Coelho, onde perma-
neceram até o fim do mês de 
fevereiro. A terceira escola a 
receber a mostra foi a Escola 
Estadual Senador Levindo Coelho, 
onde também o Vereador Vinícius 
Samôr falou aos estudantes.
A mostra itinerante é composta de 
painéis que narram, a partir de fotos 
e textos e de forma bem didática, a 
história política de Minas Gerais. O 
intuito da exposição é provocar 
uma reflexão na população sobre a 
construção da cidadania do povo 

mineiro partindo das mudanças 
ocorridas na história da política.
As obras retratam períodos que vão 
desde a América enquanto colônia 
portuguesa, passando pelo regime 
monárquico até a transição para a 
República. 
A história está distribuída em nove 
painéis com 26 metros de compri-
mento, elaborados pela ALMG 
(Assembleia Legislativa de Minas 
Gerais).
‘‘É uma oportunidade para que os 
estudantes e a comunidade em 
geral tenham um maior contato e 
aprendizado com a história do 
estado’’, ressaltou o diretor da 
Escola do Legislativo.

Câmara leva exposições itinerantes 
para escolas de Ubá

A Câmara 
Municipal 
de Ubá, por 
m e i o  d a 
Escola do 
Legislativo 
recebeu, em 
fevereiro, a 
exposição fotográfica “Estações”, do 
f o t ó g r a f o  e  p r o f e s s o r  d o 
Departamento de Engenharia Civil  
da Universidade Federal de Viçosa 
(UFV), Kléos M. Lenz César Júnior. 
No total, são 16 imagens produzidas 
em diferentes lugares do mundo, 
representando as quatro estações do 
ano. A mostra ficou disponível para 
v is i tação públ ica  na  Câmara 
Municipal de Ubá até a primeira 
semana de março.

CMU expõe trabalho
 de fotógrafo e 

professor da UFV

Exposição 
“Estações”

O fotógrafo

Kléos M. Lenz César Júnior é 
Engenheiro Civil, graduado na UFV 
e PHD pela Universidade de Leeds, 
Inglaterra. Desde 1992 é professor do 
curso de Engenharia Civil da UFV. 
Fotógrafo premiado em concursos 
nacionais e internacionais, realizou 
diversas exposições e teve suas 
fotografias publicadas em livros e 
revistas de grande circulação.

Legislativo inicia 
projetos de 2016
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Escola do Legislativo promove curso de capacitação para o primeiro emprego

Curso gratuito de inclusão digital contempla 
crianças, jovens, adultos e idosos. 
E cidadãos com mais de 60 anos 

participam do projeto “Câmara da Melhor Idade”.

Liminar é negada pelo 
Tribunal de Justiça de Minas 
Gerais e Lei promulgada pelo 

Legislativo Ubaense, de 
autoria do vice-presidente da 
CMU, Rafael Faêda de Freitas, 
tem que ser cumprida até que 

se julgue a Ação Direta de 
Inconstitucionalidade 

interposta pela Federação das 
Empresas de Transporte de 
Passageiros do Estado de 

Minas Gerais.
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O elevado número de casos registrados de dengue 
em Ubá, nos últimos meses, preocupa vereadores e 
motiva ações de combate ao mosquito transmissor. 
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A Câmara Municipal de Ubá (CMU), 
por meio da Escola do Legislativo, 
vai iniciar, neste ano, o projeto "Câ-
mara da Melhor Idade", voltado aos 
cidadãos com mais de 60 anos. A 
iniciativa foi criada por meio da 
Representação n° 069/2015, de auto-
ria do presidente da CMU, Vereador 
Samuel Gazolla, e aprovada por una-
nimidade no plenário.
O projeto tem como objetivo promo-
ver a participação dos idosos na polí-
tica, além de contribuir para a intera-
ção entre a Câmara Municipal de 

Ubá, a socieda-
de e as institui-
ções que traba-
lham com os 
d i r e i t o s  d o s 
idosos.
As propostas, 
s u g e s t õ e s  e 
estudos discuti-
dos e apresen-
t a d o s  p e l o s 
membros  do 
projeto serão 
divulgados e 
encaminhados 

pelo Legislativo aos setores compe-
tentes e transformados em políticas 
públicas para os idosos. Para justifi-
car o projeto, o presidente da CMU 
enfatizou a tendência de crescimento 
da população acima de 60 anos.  “Há 
a necessidade de olhar com mais 
atenção para os idosos. O envelheci-
mento da população brasileira é um 
fato irreversível e que deverá se acen-
tuar no futuro próximo. O impacto 
dessa nova 'ordem demográfica' é 
imenso, sobretudo quando se obser-
va os fatores associados ao subdesen-

volvimento do país”, explica Samu-
el.
Serão empossados como membros 
titulares 11 idosos (mesmo número 
de vereadores de Ubá), que se reuni-
rão mensalmente no plenário da 
CMU e contarão com todo o apoio 
legislativo. Eles serão indicados pelo 
Conselho Municipal do Idoso, Asilo 
São Vicente, Lar João de Freitas, 
Centro de Convivência da Terceira 
Idade, associações relacionadas a 
idosos e associações de bairro. 

Apresentação do projeto
 às entidades

O presidente da CMU reuniu-se com 
representantes de entidades ubaenses 
que zelam pelos direitos e pela quali-
dade de vida dos idosos. O objetivo 
dos encontros foi divulgar o projeto 
“Câmara da Melhor Idade”. 
No mês de janeiro, o presidente da 
CMU, Samuel Gazolla, participou da 
reunião do Conselho Municipal do 
Idoso, na sede da Secretaria Munici-
pal de Desenvolvimento Social. O 
Vereador foi ao Asilo São Vicente de 
Paulo para apresentar o “Câmara da 

Melhor Idade” à coordenadora admi-
nistrativa, Celsiane Souza Lima. E na 
sede da Câmara recebeu, para tratar 
sobre o projeto, a diretora do Lar 
João de Freitas, Lélia Gasparoni.

Inclusão Digital

Desde julho de 2015, a CMU, por 
meio da Escola do Legislativo, ofe-
rece gratuitamente o curso de Inclu-
são Digital. Uma das quatro turmas 
é formada apenas por idosos. 
A aposentada Martha de Barros 
Cunha, de 81 anos, prometeu, logo 
após a formatura no primeiro módu-
lo, que seguiria com os estudos 
neste ano. 
“Foi muito gratificante começar um 
curso como esse, sendo que eu 
nunca tinha ligado um computador 
antes. Espero, no ano de 2016, pros-
seguir no curso de inclusão digital 
nessa Casa, que tão bem nos aco-
lheu” disse. 
As aulas são ministradas nas terças-
feiras à tarde, sob a orientação do 
assessor da Escola do Legislativo, 
Jardel Peron. 

“Câmara da Melhor Idade” será formada por cidadãos com mais de 60 anos. 
Resultados das discussões serão encaminhados ao Legislativo.

O Tribunal de Justiça de Minas 
Gerais (TJMG) não concedeu a 
medida liminar na Ação Direta de 
Incons t i tuc iona l idade(ADI) 
interposta pela Federação das 
Empresas  de  Transpor te  de 
Passageiros do Estado de Minas 
Gerais. O pedido visa a declaração 
de inconstitucionalidade da Lei 
Municipal nº 4.279, promulgada 

em 4 de maio de 2015, e em vigor 
desde julho passado. Os motoristas 
de ônibus da cidade continuam 
exercendo a dupla função. 
A decisão do TJMG foi publicada 
em 27 de janeiro de 2016 e, até que 
se julgue a ADI, prevalece o 
disposto na lei que obriga a empre-
sa local concessionária de transpor-
te público de passageiros a desvin-

cular a função do motorista de 
ônibus com a de cobrador de 
passagens. 
O vice-presidente da Câmara, 
Vereador Rafael Faêda de Freitas 
(PP), solicitou à Justiça, em 28 de 
janeiro de 2016, que seja efetivada 
a constitucionalidade da Lei, e que 
seus termos sejam cumpridos pela 
empresa concessionária de trans-
porte público, sob pena de multa. 
“Eu apresentei a denúncia não só ao 
Ministério Público, mas também à 
Fiscalização Municipal, para que 
cumpram a lei,  que já está em 
vigor”, concluiu o vereador.

Prática ilegal: 
Motoristas de ônibus continuam 
exercendo dupla função em Ubá

Entenda a Lei em questão 
 Baseada no art. 313 da Lei 
Orgânica do Município de 
Ubá, a Lei 4.279/15 busca 
garantir maior segurança e 
conforto aos usuários. “O 
município na prestação de 
serviços de transporte público, 
fará obedecer aos seguintes 
princípios básicos: segurança 
e conforto dos passageiros, 
garantindo, em especial, 
acesso às pessoas portadoras 
de deficiências físicas”.  O 
exercício da dupla atividade 
coloca em risco a segurança do 
próprio motorista, dos passa-
geiros e pedestres. 

A Câmara Municipal de Ubá 
(CMU), por meio da Escola do 
Legislativo, segue, com o projeto 
que foi sucesso em 2015: o curso 
gratuito de Inclusão Digital. 
Em 16 de fevereiro, o servidor da 
Câmara, Jardel Peron, voltou a 
ministrar a aula de informática 
básica com ênfase em internet, para 
duas turmas, totalizando 16 alunos, 
entre eles, senhoras residentes no 
Asilo São Vicente de Paula; usuári-
o s  d o  C e n t r o  d e  A t e n ç ã o 
Psicossocial Guida Sollero – CAPS 

Ubá, e outros alunos da comunidade 
(foto). 
No período da noite, adolescentes da 
Casa da Juventude e outros jovens 
se dividiram em duas turmas para 
aprender informática com o profes-
sor voluntário de inclusão digital, 
Tiago Araújo. 
O projeto tem como objetivo 
principal promover a inclusão social 
de populações excluídas digital-
mente, utilizando as tecnologias da 
informação como instrumento de 
construção e exercício da cidadania.

Câmara prossegue 
com projeto de 
Inclusão Digital

Cerca de 200 pessoas prestigiaram a 
apresentação do Grupo Teatral 
Transformai, de Viçosa/MG, em 21 
de fevereiro, com a peça “Prisões da 
Alma” no plenário da Câmara 
Municipal de Ubá (CMU). 
No início do espetáculo, o presidente 
da CMU, vereador Samuel Gazolla, 
agradeceu aos artistas e ao grande 
público presente, destacando que o 
espetáculo inaugura o projeto 

“Câmara Cultural”: “Queremos que 
a Câmara seja, também e cada vez 
mais, um espaço para eventos 
artísticos e culturais como este”. A 
ideia é fazer da sede do Legislativo 
também um espaço de difusão 
cultural. A peça “Prisões da Alma” é 
uma adaptação da obra de Florence 
Cook (José Francisco Gomes). O 
evento foi promovido pela Escola do 
Legislativo.

Apresentação teatral 
é destaque na primeira 

edição do projeto 
“Câmara Cultural”

O Presidente da Câmara Municipal 
de Ubá (CMU), Vereador Samuel 
Gazolla, tomou posse em Juiz de 
Fora, no dia 2 de fevereiro, como 
membro do Colegiado Executivo 
dos Fóruns Regionais de Governo 
– Território Mata. 
Ele foi escolhido para ser o repre-
sentante do Microterritório de Ubá 
no ano passado, em evento realiza-
do na sede da CMU, que reuniu 
representantes de Deputados e do 
Governo Estadual, Presidentes, 
Vice-Presidentes 
e Vereadores de 
a l g u m a s 
C â m a r a s  q u e 
c o m p õ e m  o 
microterritório.  
“A descentrali-
zação é essencial 
para uma gestão 
d e  p o l í t i c a s 
públicas volta-
das para todos”, 
ressalta Samuel.

 Sobre os Fóruns Regionais
 O Governo de Minas Gerais fez 
uma análise dos hábitos e compor-
tamentos em todo o Estado e uniu 
áreas que possuem interesses 
socioeconômicos e geográficos em 
comum. 
Os 853 municípios mineiros foram 
divididos em 17 Territórios de 
Desenvolvimento.  Em cada 
Território, foi instalado um Fórum 
Regional de Governo.
O Território Mata é composto por 

93 municípios e foi subdividido em 
8 microterritórios.
O objetivo é oficializar a participa-
ção popular na elaboração, execu-
ção, monitoramento e avaliação de 
políticas públicas regionalizadas.
De acordo com o governo, dentro 
do Fórum Regional a população de 
cada território é periodicamente 
convidada a participar de reuniões, 
debates, assembleias, grupos de 
trabalho, câmaras temáticas, 
dentre outros instrumentos que 

ofereçam espaços 
democráticos.
A s  r e u n i õ e s 
presenciais com a 
participação de 
t o d a s  e s s a s 
e n t i d a d e s  e , 
principalmente, 
da população, irão 
contribuir para o 
planejamento das 
ações de governo.

Presidente da CMU toma posse como 
membro do Colegiado Executivo 
dos Fóruns Regionais de Governo

O presidente da CMU, Vereador Samuel Gazolla, acompanhado pelo 
assessor da Escola do Legislativo, Jardel Peron, apresenta o 

projeto à diretora do Lar João de Freitas, Lélia Gasparoni.

Novo projeto do Legislativo 
vai priorizar idosos
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VEREADOR CARLOS RUFATO
Representação 073/15
À COPASA, colocação de um booster (bomba d'água) 
na Escola Estadual Deputado Carlos Peixoto Filho – 
Polivalente, para melhorar o abastecimento de águas 
para os moradores daquelas adjacências.
Representação 075/15
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
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 Câncer 
(NRVCC).
Moção de Pesar nº 095/15, pelo falecimento da estima-
da Sra. Maria de Lourdes Lopes, carinhosamente 
conhecida como D. Deca, ocorrido no último dia 11 do 
corrente mês.
Moção de Congratulações e Aplausos 098/15, ao 
NRVCC, Núcleo Regional de Voluntários de Combate 
ao Câncer, pelos brilhantes serviços prestados na área 
da saúde.
Moção de Congratulações e Aplausos 098/15, ao 
NRVCC, Núcleo Regional de Voluntários de Combate 
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 recentemen-
te.
Indicação 261/15
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
Ao Prefeito, asfaltamento da Avenida Jesus Brandão, 
Bairro San Rafael II, entre os nºs 165 e 445.
Indicação 270/15
Ao Prefeito, asfaltamento da Rua Ipê, Bairro Paulino 
Fernandes.
Indicação 275/15
Ao Prefeito, a limpeza de trecho do córrego do Distrito 
de Diamante de Ubá, localizada nos fundos da proprie-
dade do Sr. Geraldo Calçado, onde há manilhas entupi-
das.
Indicação 276/15
Ao Prefeito, bem como ao Gerente da ENERGISA 
Ubá, Leandro Borges da Cruz, a transferência de três 
postes de iluminação pública que estão fixados na 
propriedade particular do Sr. João Batista Palma, no 
Distrito de Diamante de Ubá, para a beirada da estrada 
ali existente. E ainda, o reforço de rede elétrica e a 
instalação de mais um poste com luminária.
Indicação 278/15
Ao Prefeito, a pintura de uma faixa de pedestres na Av. 
Olegário Maciel, próximo ao cruzamento com a Rua 
Gualberto de Melo, no Bairro Santa Bernadete.
 VEREADOR CÉLIO BOTARO
Indicação 265/15
Ao Prefeito, o patrolamento e o cascalhamento da 
estrada que liga a comunidade de Miragaia até Ubari, 
passando pela Comunidade dos Alfenas.
Requerimento 308/15
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
Ao Prefeito, a colocação de placa indicativa na Praça 
Francisco Seno, Bairro Eldorado, bem como a cons-
trução de passeios em volta da mesma com a realiza-
ção 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
Ao Prefeito, a realização de calçamento da Rua Sônia 
Marcos Badaró, Bairro Olaria, a pedido dos morado-
res. O presente pedido reitera o Requerimento nº 
031/14 de mesma autoria.
Requerimento 311/15
Ao Prefeito, a realização de asfaltamento na Rua 
Antônio Sperandio, Bairro Mangueira Rural, a pedido 
dos moradores. O presente pedido reitera o Requeri-
mento nº 186/15 de mesma autoria.
Requerimento 312/15
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
Ao Prefeito e ao Secretário de Saúde, informações 
sobre o motivo do médico que realizava atendimento, 
uma vez por mês, aos moradores da Comunidade do 
Córrego Santana, não estar comparecendo na mesma.
Requerimento 305/15
Ao Prefeito e ao Secretário de Saúde, informações 
sobre a inatividade dos Agentes Comunitários, que 
combatem o mosquito Aedes aegypti, no município de 
Ubá.
Requerimento 324/15
Ao Prefeito, que envie, com base no prazo estabeleci-
do na Lei Orgânica Municipal, 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
Ao Plenário desta Casa, que 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 GERMANO
Indicação 297/15
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 moradores.
Requerimento 322/15
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 Representa-
ção 009/15.
Requerimento 323/15
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 Toni-
nho Carneiro, ocorrido recentemente em nossa cidade.
Moção de Pesar 099/15, pelo falecimento da ilustre 
irmã Nair Teixeira Soares, ocorrido recentemente.
Moção de Congratulações e Aplausos 101/15, ao 
Professor Joaquim Carlos de Souza pelo lançamento 
do Livro “Homem Inesquecível Empresa Inolvidá-
vel”.
Moção de Pesar 102/15, pelo falecimento do Sr. José 
Pinto, carinhosamente conhecido por Sr. Zé Zequinha, 
ocorrido na última semana.
Moção de Congratulações e Aplausos 104/15, ao Dr. 
Walter Padovani, que recebeu recentemente a Meda-
lha “Desembargador Hélio Costa”.

VEREADOR PASTOR DARCI
Indicação 274/15
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 Super-
mercado Matias, na Vila Regina.
Indicação 280/15
Ao Prefeito, estudos para que promovam a equipara-
ção 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.
Requerimento 285/15
Ao Delegado de Polícia Civil, Dr. Rafael Gomes de 
Oliveira, para comparecer a uma reunião ordinária 
nesta Casa de Leis, previamente agendada, para dis-
correr sobre a situação da equipe de investigadores, 
peritos e outros assuntos de interesse da população.
Indicação 302/15
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
Ao Prefeito, substituição de toda a rede de águas 
pluviais e esgoto da Rua Santa Cruz.

VEREADOR RAFAEL FAÊDA
Indicação 266/15
Ao Prefeito, instalação de aparelhos de ginástica na 
Praça Santa Maria, no Distrito de Diamante.
Indicação 272/15
Ao Prefeito, a reconstrução da cabeceira da ponte, 
situada na Rua Recreio, do Bairro Rosa de Toledo.
Indicação 273/15
Ao Prefeito, a fiscalização dos taxistas que não estão 
respeitando os pontos fixados, determinados mediante 

contrato com a Administração Municipal.
Indicação 277/15
Ao Prefeito, a reforma geral da quadra poliesportiva 
no Distrito de Ubari.
Indicação 279/15
Ao Prefeito, a limpeza geral do passeio na Rua Domiti-
la Castanon, Bairro Eldorado, mais especificadamen-
te, em torno do terreno da antiga indústria Wembley.
Resposta: OF/SG/90/2015, em 30/11/15, do Secretá-
rio Municipal de Governo
Indicação 282/15
Ao Prefeito, a instalação de placa indicativa de nome 
na Rua Francisco André de Araújo (Beira Linha), 
Bairro Triângulo.
Indicação 283/15
Ao Prefeito, o conserto das manilhas que afundaram 
na Vila Vicente, localizada próxima ao nº 799 da Rua 
Lions, no Bairro Bom Pastor.

VEREADORA ROSÂNGELA ALFENAS
Indicação 265/15
Ao Prefeito, o patrolamento e o cascalhamento da 
estrada que liga a comunidade de Miragaia até Ubari, 
passando pela Comunidade dos Alfenas.
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 104/15, ao Dr. 
Walter Padovani, que recebeu recentemente a Meda-
lha “Desembargador Hélio Costa”.
Indicação 285/15
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
Ao Prefeito, o desentupimento de uma caixa de rede de 
esgoto que está situada no final da Rua Viçosa, Bairro 
Rosa de Toledo, a pedido dos moradores.
Indicação 287/15
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
Ao Prefeito, a limpeza geral em todas as ruas do Bairro 
Rosa de Toledo, a pedido dos moradores.
Indicação 289/15
Ao Prefeito, a instalação de um poste de iluminação 
pública no final da Rua Projetada que se situa paralela-
mente à Rua José Januário Teixeira, no Bairro da Luz, 
a pedido dos moradores.

VEREADOR SAMUEL GAZOLLA
Representação 069/15
À Mesa Diretora da Câmara para criação do projeto 
Câmara da Melhor da Idade, na Câmara Municipal de 
Ubá, coordenada pela Escola do Legislativo, como 
forma de valorizar a população idosa do município e 
propor o debate de políticas públicas mias inclusivas 
para essa faixa etária da população, com mais cidada-
nia e participação popular.
Representação 074/15
À Mesa Diretora desta Câmara, para apoio e divulga-
ção da apresentação do Relatório da Comissão Parla-
mentar de Inquérito – CPI, dia 21/11/15, às 14 horas, 
nesta Casa, que investigou casos de violência contra 
negros e pobres no Brasil e concluiu que essa parcela 
da população vem sendo vítima de um genocídio.
Representação 077/15
Ao Deputado Paulo Lamac, Presidente da Comissão 
de Educação, para que uma das etapas do Fórum 
Técnico sobre o Plano Estadual de Educação, organi-
zado pela Assembleia Legislativa de Minas, possa ser 
realizado na cidade de Ubá, na Câmara Municipal.
Indicação 267/15
Ao Prefeito, para estudos para implementar na cidade 
a construção de um Aterro Sanitário, preferencialmen-
te, 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
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.
Requerimento 291/15
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 2 salários 
mínimos, com a Carteira SINDPASSE.
Requerimento 292/15
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 ante-
projeto encaminhado junto à mencionada Proposição.
Indicação 293/15
Ao Prefeito, para encaminhar ao Grupo Interdiscipli-
nar de Análise do Impacto de Vizinhança, para avalia-
ção e remessa de relatório à Câmara Municipal de Ubá, 
dos impactos decorrentes do evento chuvoso na cida-
de, ocorrido no dia 19/11/15, onde várias localidades 
(incluindo imóveis e logradouros públicos) sofreram 
algum tipo de alagamento.

VEREADOR VINÍCIUS SAMÔR
Requerimento 279/15
Á Secretaria Municipal de Educação, cópia do empe-
nho 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
À Comissão de Orçamento, Finanças e Tomadas de 
Contas, desta Câmara a realização de um encontro dos 
MEIs (Micro Empreendedores Individuais de Ubá).
Requerimento 281/15
Á Mesa Diretora desta Câmara, a participação na 
campanha Novembro Azul, alerta para a prevenção do 
câncer de próstata.
Requerimento 282/15
Ao Prefeito, com cópia à Superintendência Regional 
da Caixa Econômica Federal, providências quanto o 
abandono das obras de construção das Casas Popula-
res em nossa cidade.
Requerimento 283/15
Á Mesa Diretora desta Câmara, para participação da 4ª 
Jornada de Ciências Sociais da Universidade Federal 
de Juiz de Fora – UFJF.
Requerimento 284/15
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, banhei-
ros químicos, equipe de apoio, locução, shows artísti-
cos de pequeno porte e outros, de conformidade com a 
publicação do edital.
Requerimento 286/15
Á 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
Ao Prefeito, bem como à Secretaria Municipal de 
Administração, informações sobre o atraso de paga-
mento aos servidores terceirizados da Prefeitura de 
Ubá.
Requerimento 288/15
Ao Prefeito, cópia das notas fiscais dos serviços de 
implantação das creches dos Bairros Pires da Luz e 
Vila Casal.
Requerimento 289/15
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.
Requerimento 300/15
Ao Prefeito, e ao Secretário de Saúde, Sr. Claudio 
Ponciano, o número de agentes de combate a dengue 
que estão trabalhando em campo, e em quais regiões 
estão abrangendo. Solicita-se, também, o número de 
agentes que a cidade possuía no início do ano, entre 
concursados e contratados e se há previsão para pro-
cesso seletivo, concurso ou contratação de emergên-
cia. Diversos moradores dos bairros estão reclamando 
que há meses não tem recebido a visita destes agentes e 
com isso preocupa-se o aumento dos casos de dengue 
na cidade. Por mais que a população faça sua parte em 
diversos pontos, é fundamental e indispensável o 
agente de combate às endemias.

TODOS OS VEREADORES
Indicação 271/15
Ao Prefeito, vincular a devolução dos duodécimos, 
repasses mensais do Poder Executivo à Câmara, para 
custear o Projeto Olho Vivo em nossa cidade.
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Conv idados  pe l a  Assoc i ação 
Comunitária dos Moradores e 
Produtores Rurais do Município de 
Astolfo Dutra (Acomad), o presiden-
te da Câmara Municipal de Ubá, 
Vereador Samuel Gazolla Lima, e o 
Vereador Pastor Darci Pires, foram ao 
município de Coimbra, em 3 de 
fevereiro, para conhecer o projeto 
“ N a s c e n t e s  d o  R i o  D o c e : 

Implantação de Tecnologias de 
Revitalização de Microbacias”. O 
projeto é uma iniciativa do Serviço 
Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) 
de Viçosa por meio de convênio com 
a Agência Nacional de Águas (ANA), 
em parceria com a prefeitura de 
Coimbra e a Associação Comunitária 
dos Moradores e Produtores Rurais 
de Astolfo Dutra (Acomad).
Durante a visita, os vereadores foram 
acompanhados pelo presidente da 
Acomad, Ivair de Paulo Oliveira, 
pelos técnicos da associação, Antônio 
Gonçalves do Amaral e Paulo Sérgio 
Neves, pelo presidente da Câmara 
Municipal de Coimbra, Vereador 
João Bosco Pereira da Silva, e pelo 

gerente de Meio Ambiente, Leandro 
Geraldo Ladeira (foto abaixo).
Samuel Gazolla e Pastor Darci 
ficaram surpresos com o que viram e 
ouviram dos moradores da comunida-
de. Lá, intervenções ambientais 
conservacionistas, integradas e bem 
executadas, têm propiciado a recupe-
ração da vazão das nascentes, e a 
preservação de áreas florestais e dos 
recursos hídricos. As estradas 
também estão em bom estado, devido 
à  intervenções, tais como, terraços e 
bacias de captação de águas pluviais, 
que mantém, por infiltração no solo, 
as águas das chuvas na região, 
evitando o total escoamento e 
reduzindo processos erosivos.

A iniciativa dos parlamentares de Ubá 
foi motivada a partir do debate 
público: "Pagamento por Serviços 
Ambientais (PSA) – Programa 
Produtor de Água", realizado em 
novembro de 2015, na Câmara 
Municipal de Ubá, por indicação do 
presidente, Vereador Samuel Gazolla. 
O PSA auxilia o produtor rural a 
preservar nascentes. 

Vereadores buscam soluções ambientais

Legislativo se mobiliza contra a dengue

O vereador Jorge Custódio Gervásio 
(PV) apresentou um requerimento na 
reunião da Câmara Municipal de 
Ubá, no dia 2 de fevereiro, solicitan-
do à Prefei tura,  por  meio da 
Secretaria Municipal de Saúde, 
medidas urgentes para eliminar focos 
do mosquito Aedes aegypti, existen-
tes no Loteamento Mota I, situado em 
frente ao Fórum Desembargador 
Câncio Prazeres, no bairro Antônio 
Maranhão. 
Foram encontrados diversos pneus, 
grande quantidade de lixo e entulho 
espalhados por todo o terreno, 
acumulando água e proliferando 
vetores da Dengue, Chikungunya e 

Zika Vírus. 
O vereador solicitou, também,  que 
seja feita a notificação do proprietário 
do terreno e ainda que a 30ª Subseção 
da Ordem dos Advogados do Brasil 
em Ubá e o Fórum Desembargador 
Câncio Prazeres tenham conheci-
mento deste requerimento: “Este 
local está propício para a criação e 
reprodução do mosquito transmissor 
da dengue, principalmente nesta 
época de calor e chuvas esporádicas. 
Por isso, precisamos que sejam 
tomadas medidas urgentes para evitar 
a propagação destas terríveis doenças 
que têm deixado todos os brasileiros 
preocupados”, ressaltou Jorge.

Entulhos e pneus em 
loteamento preocupam vereador

Proposta de controle 
natural no combate à dengue

Buscando novas formas de combate à 
dengue, o presidente da Câmara 
Municipal de Ubá, vereador Samuel 
Gazolla Lima, solicitou por indicação, 
na reunião da Câmara no dia 15 de 
fevereiro, que a Prefeitura, por meio da 
Secretaria Municipal de Saúde e do 
Centro de Controle de Zoonoses 
Municipal, avalie a possibilidade de 
distribuição de sementes da planta 
Crotalária juncea, durante as visitas dos 
agentes de endemias nas residências, 
visando o combate do Aedes aegypti.

“Além das medidas tradicionais 
preventivas que a própria população 
deve colocar em prática para evitar a 
dengue, sugiro também, esse modo 
alternativo de combate natural, sem uso 
de produtos químicos e de fácil utiliza-
ção pela população em geral”, relatou o 
Vereador Samuel.

Crotalária e Libélulas
A crotalária é uma planta com grande 
potencial de fixação biológica de 
nitrogênio. O seu crescimento é mais 
rápido e tem sido muito usada como 
adubo verde em rotação com diversas 
culturas e no enriquecimento do solo. 
Suas flores atraem libélulas que 
precisam de água parada e limpa para 
colocar suas larvas. Estas, por sua vez, 
devoram as larvas do mosquito da 
dengue. Além disso, em sua fase adulta, 
a libélula também se alimenta do Aedes 
aegypti.  A Crotalária pode ser plantada 
em terrenos baldios e beira de rios.

A Câmara Municipal de Ubá participa 
das atividades de combate ao mosquito 
Aedes aegypti em parceria com bombei-
ros civis, agentes de endemias da 
Secretaria Municipal de Saúde e a  

Adubar (Agência de 
Desenvolvimento de 
Ubá e Região) . 
No dia 20 de fevereiro 
foi  a  vez do bairro 
Cibraci, com repasse de 
informações e visitas 
domiciliares. O mutirão 
já passou também pelo 
bairro São José. “O 
envolvimento de toda a 
comunidade é essencial 
n e s t e  m o m e n t o .  A 
Câmara vai promover, 
também, uma campanha 

de sensibilização da população visando 
combater os focos do mosquito da 
dengue“, explicou o presidente da 
CMU, vereador Samuel Gazolla. 

Combate ao mosquito Aedes aegypti

O setor de Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal da Saúde registrou, 
até 26 de fevereiro, em seu boletim semanal, 2.470 notificações de casos suspeitos de 
dengue e 2.300 focos do mosquito Aedes aegypti em visitas domiciliares. As infor-
mações foram obtidas no site da Prefeitura de Ubá. 

Boletim epidemiológico

FIQUE ATENTO! ESTA LUTA É DE TODOS:

Duas indicações e um requeri-
mento foram aprovados, por 
unan imidade ,  na  reun ião 
ordinária da Câmara Municipal 
de Ubá, na segunda-feira (29). 
Estas  proposições são de 
reivindicações da população 
Ubaense, enviadas pelo aplicati-
vo da Câmara, e já foram 
encaminhadas  ao  se to res 
responsáveis da Prefeitura.
Uma indicação requer a coloca-

ção de lixeiras na rua Vereador 
Benedito Augusto Vieira, no 
bairro Vila Casal, e a fiscaliza-
ção de um loteamento na rua 
Bromélia, no bairro Paulino 
Fernandes, sem a devida capina. 
A outra demanda é para que a 
Secretaria de Meio Ambiente e 
Mobilidade Urbana faça a 
instalação de redutores de 
velocidade na avenida dos 
Franciscanos, no bairro São 

Sebastião.
Já o requerimento solicita a 
realização de operação tapa-
buracos na rua Ezequiel Moreira 
de  Abreu ,  no  ba i r ro  São 
Domingos e nas ruas Antônio 
Frederico Ozanan e Vicente 
Leite, no bairro Eldorado. Este 
pedido reitera a indicação do 
vice-presidente da Câmara, 
vereador Rafael Faêda de 
Freitas.

Reivindicações no aplicativo da CMU viram proposições



Indicação 046/16
Solicitação: ao Prefeito o desentupimento de 
manilhas na Rua Maestro João Ernesto em esqui-
na com a Rua Antônio Amato, em frente ao Edson 
Bar, no Bairro Coparma, a pedido dos moradores.

Moção de congratulação e aplausos 002/16
A estudante Jéssica Aparecida Moreira, aprovada 
no curso de medicina da Universidade Federal do 
Rio de Janeiro (UFRJ). Jéssica participou com 
dezenas de jovens, do curso preparatório para o 
Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM, que 
ocorreu no plenário da Câmara Municipal de 
Ubá, oferecido pela Escola do Legislativo. 

Indicação 062/2016
Solicitação ao Prefeito que exija a capina e limpeza dos proprietários em seus 
lotes ao lado da residência de nº 264, na Rua Azaléia, no Bairro Paulino Fer-
nandes. O excesso de mato e entulhos nos lotes nas proximidades do referido 
local está atraindo animais e insetos, ocasionando grandes transtornos, sendo 
dever do proprietário dos lotes a realização de limpezas regulares.

Representação 001/2016
Solicita o envio de correspondência à Direção da Viação Ubá, solicitando a 
inserção de um ponto de ônibus na Rua Oséas Maranhão, próximo ao nº 120 e a 
empresa de móveis IMOP, sentido centro, a pedido dos moradores.

CONQUISTA SOCIAL

Conseguimos para Ubá a realização do mini-
curso "Captação de Recursos para Projetos Soci-
ais", em parceria com a ONG Valorizar de Belo 
Horizonte e Associação Juventude pela Vida de 
nossa cidade. Dezenas de representantes de enti-
dades, grupos e movimentos voluntários partici-
param da iniciativa do nosso mandato de verea-
dor no Galpão Cultural no dia 18 de fevereiro. 
Foi também apresentado o edital aberto do 
Fundo Brasil de Direitos Humanos que benefici-

ará dezenas de projetos de até R$40 mil reais, que tenham como foco a 
juventude no enfrentamento da violência. 

CAMPANHA DA FRATERNIDADE 2016

A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) e o Conselho 
Nacional de Igrejas Cristãs (Conic) lançaram no início do mês a Campa-
nha da Fraternidade Ecumênica 2016. O tema deste ano é Casa Comum, 
Nossa Responsabilidade e o lema "Quero ver o direito brotar como 
fonte e correr a justiça qual riacho que não seca", com foco no sanea-
mento básico, no desenvolvimento, na saúde integral e na qualidade de 
vida.

A VOLTA DOS BURACOS
O mês de janeiro deu um alívio à seca que castigava o 
Sudeste brasileiro, com a volta das chuvas principal-
mente em São Paulo. No entanto na nossa região as 
chuvas trouxeram de volta os buracos nas estradas e 
vias públicas, que por vezes são mais que simples bura-
cos, e sim verdadeiras crateras com perigo potencial 
aos motoristas e transeuntes.
Solicitamos na primeira reunião do ano ao Exmo Sr. 
Chefe da 5ª Coordenadoria do DER- MG, Dr. Célio 
Moreira da Silva, maior atenção ao trecho Ubá- Sena-
dor Firmino, da MG-124, que tem perigosas crateras 
em toda sua extensão. 
Na cidade de Ubá, raras são as ruas em que os buracos 

não existem. Na Rua Jurandir Peron, Bairro Agroceres, existe uma valeta numa 
curva, onde instintivamente o condutor pode jogar o veículo para a contra mão, 
e bater de frente com outro veículo. Além de outros buracos nesta mesma rua.
Na Rua Major Mendes Sobrinho, Bairro São Domingos, próximo à esquina 
com Rua Alan Kardec, onde há 2 anos houve uma grande inundação, existe um 
buraco sob a calçada, e  no fundo passa um córrego. Alguém que cair ali pode 
correr risco de vida.
E mais um buraco, este no bolso da população ubaense, foi devido ao aumento 
das tarifas dos ônibus urbanos concedido pela prefeitura, na ordem de 13%. Em 
São Paulo, contra um aumento de 8,5%, pararam a cidade. Vamos lembrar que a 
inflação foi de 10, 67% e o aumento do salário mínimo de 11, 57%. Solicitamos 
ao Exmo Sr. Prefeito Municipal Vadinho Baião que reconsidere esta decisão. A 
Justiça de Goiás indeferiu um aumento de 12, 1% concedido em Goiânia no 
sábado de carnaval.

Requerimento 075/15

Solicitação: ao Prefeito, a construção de uma passarela 
com corrimão para pedestres nas laterais da ponte da 
Rua Nossa Senhora Aparecida, que liga aos Bairros 
Industrial ao Inês Groppo, a pedido dos moradores. O 
presente pedido reitera o Requerimento nº 360/13 de 
mesma autoria.

Requerimento 168/15

Solicitação: ao Prefeito o patrolamento e cascalhamento 
da Comunidade do Córrego Santana, a pedido dos mora-
dores. O presente pedido reitera, parcialmente, a Indica-
ção nº 399/13 de mesma autoria.

Requerimento 322/15

Solicitação: a direção do DER/MG Regional Ubá, solicitando estudos que permi-
tam a construção de três lombadas próximas ao KM 01 do trevo das cidades Ubá-
Rodeiro-Guidoval, a pedido dos moradores. O presente pedido reitera a Represen-
tação nº 009/15 de mesma autoria.

Requerimento 323/15

Solicitação: ao Prefeito, a construção de duas lombadas na Rodovia Ubá-Guidoval, 
na altura do KM 06, uma antes do ponto de ônibus e outra após o mesmo, a pedido 
dos moradores. O presente pedido reitera a Indicação nº 048/15 de mesma autoria.

AGROCERES
Como é bom ter a oportunidade de falar sobre um bairro 
onde nasci e faço parte do dia a dia. Considero a população 
como um membro próximo da minha família, são pessoas 
que merecem todo o respeito e consideração, pois são 
simples e honestas e cumpridoras com seus deveres de 
cidadão ubaense. Isso é muito bacana.
Aos cinco anos de idade, junto com meus pais, mudamos 
para o Bairro Bom Pastor, onde vivo até hoje com meus 59 
anos de vida. No entanto, considero como se fossem 
somente um bairro, Agroceres e Bom Pastor, os considero 
meu porto seguro. Mentiras e provocações de pessoas sem 
moral e escrúpulo não vão me intimidar, pois são mesqui-
nhas e não vale a pena dar resposta. Minha resposta é meu 

trabalho junto à comunidade. No meu mandato de vereador, fiz cerca de 79 requerimentos, em 
que aproximadamente cerca de 80 % foram atendidos, tudo isso em 3 anos de mandato. Em toda 
cidade fiz em torno de 480 requerimentos. Portanto, sou um vereador que estou em todos os 
bairros da cidade atuando. É assim que deve ser um vereador, representando o cidadão. 
Infelizmente, não consigo todas as obras que peço, pois a verdadeira função do vereador é fisca-
lizar e repassar as reivindicações da população ao executivo (Prefeito). Ele, sim, tem o poder e a 
obrigação de executar. Porém, como eu relatei anteriormente, consegui muitas obras de grande 
relevância ao Bairro Agroceres; como a iluminação na Beira Linha e limpeza em toda sua exten-
são; cascalhamento na rua paralela a Rua Eliza Amaral Peron; cascalhamento na antiga estrada 
Guidoval; calçamento no beco ao lado da casa do Paulinho, filho do saudoso Iraci; iluminação e 
instalação de postes perto da casa do Sr. Expedito, fundo do Banco de Alimentos; calçamento no 
Bairro Cristalina, infelizmente a obra está parada há vários meses, mas estou cobrando o termi-
no da obra; e outros benefícios como quebra-molas, operação tapa buraco, limpeza, denomina-
ção de ruas e entre outros.  Intermediei a permanência do posto de saúde para que permanecesse 
no mesmo lugar e fosse reformado, isso consegui junto ao Secretário de Saúde, e agora estou 
pedindo para que refossem a rede elétrica e coloquem para funcionar os ares-condicionados. E 
vou continuar atendendo da maneira possível a comunidade e quero agradecer todos por me 
receberem com tanto carinho e respeito. Muito obrigado e podem sempre contar comigo, que 
Deus sempre abençoe esta Comunidade.

DIA MUNDIAL DE COMBATE AO CÂNCER: A 
INFORMAÇÃO É NOSSA MAIOR ARMA

O avanço da medicina e a descoberta de novas drogas sempre nos 
imputa uma grande expectativa em relação às doenças que até 
então, não se tem conhecimento de cura.
A doença mais grave e temida por muitos é o câncer. Os dados 
recentes são bem positivos e as chances de cura estão aumentando a 
cada ano. E alguns fatores são fundamentais para que a trajetória do 
tratamento seja bem sucedida.
Sem sombra de dúvidas, a informação sempre foi e continuará 
sendo a nossa maior aliada. Conhecer os principais sintomas, ficar 
atento aos sinais, realizar exames periódicos.
Esses fatores contribuem para que o diagnóstico seja feito de mane-
ira precoce, aumentando assim, as chances de cura. Em crianças e 
adolescentes, o rápido início do tratamento pode aumentar em até 
85% as chances de cura de determinados tipos de câncer.

Porém, muito ainda precisa ser trilhado. Nosso trabalho é incansável, porque é necessário continu-
ar progressivamente aumentando as chances de cura. E mais: é preciso garantir o acesso ao diag-
nóstico e ao tratamento em todo o País.  Dados do Instituto Nacional de Câncer apontam que, a cada 
ano, em média surgem mais 12 mil casos de câncer entre crianças e adolescentes. Continua sendo a 
doença que mais afeta nossos jovens brasileiros. E, por isso, não podemos nos acostumar com essa 
estatística. Precisamos continuar incentivando a ampliação do diagnóstico precoce, a estimular 
profissionais sobre a importância da atenção integral a esses pacientes e a um acolhimento adequa-
do para familiares dentro e fora do hospital, a exemplo dos Espaços da Família Ronald McDonald e 
das Casas Ronald McDonald.
Só assim vamos ter cada vez mais histórias de superação e vamos perder cada vez menos crianças e 
adolescentes para o câncer. Requer esforço, olhar atento, contínuo investimento em pesquisas e, 
não menos importante, o carinho de muitos voluntários que fazem a diferença no futuro de qualquer 
tratamento.
No Dia Mundial de Combate ao Câncer, devemos fomentar a discussão e levar informações sobre o 
tema; Acredito que essa é uma arma poderosa. Compartilhar a experiência de 16 anos de trabalho 
do Instituto Ronald McDonald é, sem dúvida, um caminho importante para fundamentar o futuro 
do combate à doença no Brasil.

Saudações caríssimos munícipes!
Uma grande preocupação atual no Brasil e no 
mundo é sobre o Zika vírus. A doença é 
transmitida pelo Aedes aegypti, popularmente 
conhecido como Mosquito da Dengue, sendo 
responsável pelos aparecimentos de casos de 
microcefalia. Em busca de maiores investimentos 
na cidade de Ubá, solicitei,  através da 
Representação nº 005/16
, ao Secretário Estadual de Saúde do Estado de 
Minas Gerais, Sr. Fausto Pereira dos Santos, 
informações sobre o repasse enviado ao 
Município de Ubá, para o combate à Dengue, Zika 

e Chikungunya, desde dezembro de 2015. Estamos vendo, de forma muito 
tímida na cidade, o combate ao transmissor dessas doenças, em um 
momento em que a população clama por medidas mais efetivas e resultado 
real. Permanecerei ativamente fiscalizando os repasses estaduais ao 
município para o devido e necessário combate ao Aedes aegypti.
O desrespeito do Administrador é muito grande com relação ao aumento 
anual dos funcionários públicos municipais. Até o momento não foi 
enviado o índice de aumento salarial e há boatos que esse será abaixo da 
inflação de 2015. Nesse sentido, solicitei, por meio do Requerimento nº 
007/16, para que o Executivo municipal envie, em caráter de urgência, 
Projeto de Lei que disponha sobre a revisão geral anual dos servidores 
públicos do Município de Ubá para o ano de 2016.

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.

'As mulheres são impelidas pelo amor”
(Papa Francisco)

 
Em seu pontificado transformador e inspirador, o Papa 
Francisco tem chamado a atenção para a importância da 
valorização da mulher, ainda hoje subjugada não obstante suas 
qualidades inerentes ao gênero e sua capacidade produtiva. São 
de Francisco essas palavras: 
“Os dotes de delicadeza, sensibilidade e ternura peculiares, 
que enriquecem o espírito feminino, representam não apenas 
uma força genuína para a vida das famílias, mas uma 
realidade sem a qual a vocação humana seria irrealizável. E 
isto é importante! Sem estas atitudes, sem estes dotes da 
mulher, a vocação humana não consegue realizar-se!”.
E divido isso com os leitores porque em 8 de março 

vivenciamos o “Dia Internacional da Mulher”.  E não se trata de uma data comemorativa, 
apenas, mas uma oportunidade de trazer para a ordem do dia as reflexões sobre o papel da 
mulher na sociedade e sua luta diária e muitas vezes diminuída em importância por algumas 
mentes não harmonizadas com os tempos atuais, que não mais comportam a mesquinhez da 
desigualdade entre os gêneros, no quesito de capacidade e direitos.
Lógico que há diferenças biológicas entre os gêneros que levam homens e mulheres a 
desenvolver determinadas aptidões. Isso é natural. O que é antinatural é o preconceito e a 
violência que ultrajam a mulher e mancham de vergonha toda a sociedade.
A caminhada da mulher ao longo da história é pautada por lutas, mas não uma luta para 
superar o homem, mas para conquistar-lhe o respeito e igualá-lo em direitos, jamais em 
privilégios, porque a mulher, sendo o ser que gera a vida, dos homens inclusive, jamais se 
voltará contra a sua criação.
Que nesse dia 8 de março cada um de nós, mulheres e homens, façamos um exame de 
consciência sobre nossa contribuição pessoal para a construção de uma sociedade livre de 
preconceitos e desigualdades.
Não dê apenas flores. Dê respeito.

Requerimento 019/16

Solicitação ao Prefeito, a possibilidade de 
colocar na programação de obras, a realização de 
patrolamento, cascalhamento e limpeza das 
margens em todas as estradas rurais do 
município de Ubá, inclusive nas estradas das 
propriedades existentes,  a  pedido dos 
moradores. O presente pedido reitera a Indicação 
nº 173/13 de mesma autoria.

Requerimento 205/14

Solicitação: ao Prefeito, estudos técnicos visando à elaboração de um 
projeto para abertura de uma avenida no bairro Ponte Preta, iniciando-se 
no lado esquerdo do rio, margeando-o e fazendo uma reta até a ponte do 
Anel Viário da Comunidade dos Mendes. O presente pedido reitera a 
indicação nº 088/13 de mesma autoria.

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, a pedido dos moradores.
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VALORIZAR NOSSOS PRODUTORES RURAIS COM POLÍTICAS DE FORTALECIMENTO E SUSTENTABILIDADE 
Nosso mandato de vereador apresentou proposta de Projeto de Lei para instituir a Política Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável da Agricultura Familiar. Nosso objetivo é  o 
fortalecer os pequenos agricultores que ainda persistem na importante atividade agropecuária da cidade, além de possibilitar a geração de emprego e renda para a agricultura familiar. e  
possibilitar o debate entre as instituições ligadas à categoria: Sindicato dos Produtores Rurais, Sindicato dos Trabalhadores Rurais e Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural 
Sustentável.
A agricultura cumpre papel essencial no desenvolvimento de qualquer país. No caso do Brasil, historicamente, a questão agrária se fez presente de forma intensa. Isto se deveu às 
características geográficas e a natureza do país no contexto econômico internacional como país agroexportador.
O projeto, voltado à agricultura familiar, é de grande importância para o desenvolvimento econômico no Brasil e não pode ser desconsiderado. Rocha (2004) assinala que, em última 
instância, todos os extratos da agricultura familiar podem e devem ter uma crescente inserção no mercado, principalmente a partir dos programas do Governo Federal como o PNAE 
(Alimentação Escolar) e PAA (Aquisição de Alimentos).
Os produtores familiares produzem nada menos que 60% dos alimentos consumidos pela população brasileira e representam 85,2% dos estabelecimentos rurais do território nacional. 
No tocante ao pessoal ocupado, a agricultura familiar é a principal geradora de postos de trabalho no meio rural brasileiro, sendo responsável por 76,9% do montante de empregados no 
campo. Cerca de 13 milhões de pessoas trabalham na agricultura familiar, sendo 17,3 milhões o total de pessoal ocupado em agricultura no Brasil. Ainda, neste sentido, segundo estudo 
do INCRA (INCRA apud ROCHA, 2004), a agricultura familiar gera nove vezes mais emprego por unidade de área do que a agricultura capitalista.
Além disso, em momentos de crise econômica e aumento do desemprego, investir no desenvolvimento da agricultura familiar, por meio da criação da Política Municipal de 
Desenvolvimento Rural Sustentável é garantir mais emprego  e geração de renda para as famílias e aumento na arrecadação de impostos.
Grande abraço a todos!


