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Câmara realizará Audiências Públicas
para debater orçamento municipal de 2015

Ao todo serão realizadas cinco audiências públicas sobre a Lei Orçamentária 2015. A participação popular é fundamental na discussão e no desenvolvimento desta Lei

Através da Comissão de
Orçamento e Finanças, a
Câmara Municipal de
Ubá realizará cinco
Audiências Públicas para
debater e revisar de Lei
Orçamentária de 2015
(LOA). Por meio desta
iniciativa, a comissão
vem ampliando os
mecanismos de
participação direta da
população nas decisões
dos poderes públicos. Há
dois anos acontece o
processo participativo de
elaboração e revisão do
orçamento, motivando a
sociedade a apresentar
suas propostas de
“emendas populares”, o
que abre um vasto
caminho de conquistas
nas leis orçamentárias, de
mais transparência nas
políticas públicas, de
maior sintonia da
sociedade com os
parlamentares.
Págs 02 e 08

Loteamentos são motivos de discórdia:
“Lei 123 não está sendo cumprida”,
diz Vereador
Vereadores cobram
fiscalização da PMU

Câmara pode criar a
Escola do Legislativo

Pág 02

Durante a reunião ordinária que
ocorreu no dia três de novembro,
os Vereadores receberam no
plenário o Secretário Municipal
de Planejamento e
Desenvolvimento Econômico,
Francisco Nascimento, em
atendimento a Requerimento do
vereador Rafael Faeda (PP) para
falar sobre seu trabalho à frente da

referida Secretaria. Logo no
início da reunião, o Edil disse que
necessita saber sobre os
numerosos loteamentos que estão
sendo feitos, sem que se consiga
acompanhar se estão regulares ou
irregulares.
A discórdia entre o Vereador e o
Secretário começou quando
passaram a abordar a Lei

municipal 123. O artigo 17 da
legislação municipal versa todas
as restrições, e procedimentos de
regularização (diretrizes, projeto
técnico, realização, vistoria,
aprovação e registro no cartório
de imóveis) com seus respectivos
prazos.

Pág 03

Pág 02

Palavra Livre:
leia o que os vereadores têm a dizer
Págs 04 e 05

Fique por dentro das proposições
apresentadas pelos Vereadores Pág 06
Vereador Rafael Faeda afirma que a artigo 17 da Lei Municipal 123, de 13 de julho
de 2010, não está sendo cumprida pelos loteadores e cobra providências da PMU
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Câmara realizará Audiências Públicas
para debater orçamento municipal de 2015
Através da Comissão de
Orçamento e Finanças, a Câmara
Municipal de Ubá realizará cinco
Audiências Públicas para debater
e revisar de Lei Orçamentária de
2015 (LOA). Por meio desta
iniciativa, a comissão vem
ampliando os mecanismos de
participação direta da população
nas decisões dos poderes
públicos. Há dois anos acontece o
processo participativo de
elaboração e revisão do
orçamento, motivando a
sociedade a apresentar suas
propostas de “emendas
populares”, o que abre um vasto
caminho de conquistas nas leis
orçamentárias, de mais
transparência nas políticas

públicas, de maior sintonia da
sociedade com os parlamentares.
Este ano a iniciativa se expande
para todas as regiões da cidade,
agregando novos setores sociais.
A Lei Orçamentária pode ser
considerada a mais importante
para a cidade, pois decide onde e
como os recursos arrecadados
com os impostos serão investidos
em saúde, segurança, cultura,
educação, meio ambiente,
infraestrutura e demais áreas.
Segundo o presidente da
comissão de finanças e
orçamento da Câmara, Vereador
Vinícius Samôr o proposta de
participação popular já conquista
avanços. “Em 2013 e 2014
conseguimos aprovar 17

Vereadores cobram
fiscalização da PMU
Através do requerimento
224/2014, o Vereador Rafael Faêda
solicitou ao Órgão Municipal de
Trânsito que intensifique a
fiscalização sobre condutores
motociclistas que prestam, de
forma irregular, serviço de
transporte individual de
passageiros (mototaxi) no
município.
De acordo com a proposição,
aprovada por unanimidade pelo
plenário da Câmara, o presente
pedido se justifica o serviço,
regulamentado pela prefeitura,
estar sendo realizado por pessoas

que não possuem concessão para
executar este tipo de função.
“Tal prática, além de ilegal e de
oferecer grande risco à vida e à
integridade física dos usuários,
prejudica os mototaxistas,
profissionais treinados que
prestam seus serviços dentro das
prescrições contidas na Lei
municipal 4021/11,
regulamentada pelo decreto
5331/12, bem como o Código
Brasileiro de Trânsito, em seu art.
224, inciso IX”, lembra o
documento.

emendas populares. Infelizmente
a prefeitura não executou em sua
totalidade, mas a pressão coletiva
ajuda a acelerar as conquistas e as
alterações possibilitaram garantir
e ampliar recursos para
importantes iniciativa como
calçamento, captação de águas
pluviais, asfaltamento, projetos
sociais, culturais e incluir verbas
para tratamento de dependentes
de álcool e drogas. Queremos
consolidar esse processo
democrático que fortalece a
o rg a n i z a ç ã o p o p u l a r e o
planejamento público como
ferramentas para um
desenvolvimento econômico e
social transformador”, disse.
As datas da audiência estão na página 8 desta edição

Câmara pode criar a Escola do Legislativo
Com o objetivo de aproximar a
Câmara do cidadão, favorecer o
debate político, fortalecer o
processo legislativo, além de
capacitar servidores, cidadãos e
agentes políticos para a ação
democrática participava nas
decisões que afetam a vida do
município, o Vereador Vinícius
Samôr apresentou o requerimento
223/2014, solicitando que a Mesa
Diretora crie a Escola do
Legislativo da Câmara Municipal
de Ubá. Além das atividades de
capacitação e integração dos
servidores e parlamentares da
Câmara para o melhor atendimento
do cidadão, a Escola do Legislativo

desenvolve projetos de Educação
para a Cidadania com a finalidade
de aproximar o cidadão do
parlamento.
São objetivos da Escola do
Legislativo: capacitar os
servidores da Câmara Municipal de
Ubá, os cidadãos e seus agentes
políticos; aproximar a Câmara dos
cidadãos; promover o intercâmbio
de informações com a população e
entre os agentes políticos;
potencializar o debate político de
temas de interesse da
municipalidade; fortalecer os
mecanismos públicos de
compreensão da elaboração,

tramitação, votação e execução dos
projetos de Lei e das políticas
públicas; abrir espaços públicos de
debate e aprimoramento do
instituto da transparência e da
democracia; oferecer ao
parlamentar e ao servidor suporte
de natureza técnico-administrativa,
doutrinária e política às atividades
do Poder Legislativo; estabelecer
convênios com entidades
educacionais públicas e privadas,
visando o aperfeiçoamento,
especialização e treinamento dos
servidores, parlamentares e dos
cidadãos. A proposição foi
aprovada por unanimidade.

Suplente, Vereador Iran Jacob toma posse na Câmara
Durante a reunião ordinária do dia
17/11, o Vereador titular Jorge
Custódio Gervásio, precisou se
afastar do exercício de suas
funções. Para que o plenário
ficasse completo em sua
representatividade, foi convocado
seu suplente.
Nascido em 23 de agosto de 1955
e natural de Ubá/MG, Iran
Ibrahim Jacob é casado com

Adriana Jacob e pai de duas
filhas: Sarah e Maria Eduarda.
Formou-se em Engenharia Civil
pela Universidade Federal de Juiz
de Fora e Administração de
Empresas, no Instituto
Champagnat de Estudos
Superiores. Iran atua como
palestrante motivacional e é autor
do projeto “Meu Funcionário
Meu Amigo. Especialista em

palestras para operários de
indústrias, representantes
comerciais, redes de lojas e
servidores públicos.
Escritor, tendo sete livros
publicado, atua, também, como
consultor, assessor empresarial,
radialista, apresentador de
televisão, mestre de cerimônias e
apresentador de eventos culturais
e sociais.

RufatoIran Jacob
A Presidente da Câmara, Vereadora Rosângela Alfenas,Vereador
dá posseCarlos
ao Vereador
autor da proposição
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Proposições do dia 27/10/2014
VEREADOR CARLOS
RUFATO
Indicação nº 224/14: solicita ao
Senhor Prefeito e a Diretora da
Superintendência Regional de
Ensino, na pessoa da Sra. Gislene
Maria Bicalho, estudos para a
possibilidade de cessão de um
espaço dentro da Escola Estadual
Deputado Carlos Peixoto Filho
(Polivalente) para a instalação de
um sistema booster (“buster”) de
bomba de água com o objetivo de
atender o Bairro Santa Bernadete e
demais comunidades da região.
VEREADOR JORGE
GERVÁSIO
Representação nº 048/14: solicita
o envio de correspondência à
direção do Hospital do Câncer de
Muriaé, Fundação Cristiano
Varella, para informar a esta Casa
de Leis a razão pela quais exames
de urgências que poderiam ser
realizados no próprio hospital e
são repassados para serem feitos
nas cidades de origem dos
pacientes, atrasando sobremaneira
o tratamento destes.
VEREADOR JOSÉ ALVES
Indicação nº 223/14: solicita ao
Senhor Prefeito a realização da
instalação de redes pluviais de
água, captação de esgoto, limpeza
das vias e o calçamento do Bairro
Bom Sucesso. É necessária a
demarcação do bairro referido para
a entrega de correspondências,
motivo pelo qual foi afirmado
pelos Correios que a mesma não
está sendo efetuada devido à
ausência de sua efetiva legalização
na Prefeitura. Solicita, ainda,
testes e laudos técnicos para
verificar a qualidade da água
distribuída, inclusive na escola
local, pois há desconfiança sobre
sua impropriedade a saúde.
Requerimento nº 214/14: solicita
ao Senhor Prefeito o asfaltamento
da Rua Francisco Coelho da Silva
e demais vias do Bairro Altair
Rocha, a pedido dos moradores. O
presente pedido reintera a
Indicação nº 357/13 do Edil Rafael
Faêda de Freitas, parcialmente a
Indicação nº 364/13 do Edil Carlos
da Silva Rufato e o Requerimento
nº 039/14 de mesma autoria.
VEREADOR RAFAEL FAEDA
Indicação nº 222/14: solicita ao
Senhor Prefeito e ao Senhor
Renato Cantarino, Divisão de
Trânsito e Transporte Público, que
realizem a devida pintura de faixas
de pedestres em frente à portaria
do Hospital São Vicente de Paulo e
outra na entrada da Paróquia do
Divino Espírito Santo.
VEREADORA ROSÂNGELA
ALFENAS
Indicação nº 227/14: solicita ao
Senhor Prefeito que determine à
Secretaria Municipal do Ambiente
e Mobilidade Urbana os estudos e
as ações necessárias e urgentes
para colaborar com a comunidade
de Miragaia no reflorestamento da
área destruída por intenso e recente
incêndio, nas encostas da serra do
Distrito de Miragaia, local das
nascentes do Rio Ubá.
VEREADOR SAMUEL
GAZOLLA
Indicação nº 225/14: solicita ao
Senhor Prefeito para encaminhar à

Secretaria Municipal do Ambiente
e Mobilidade Urbana, proposta
para a construção de
“Barraginhas” nas cabeceiras da
bacia hidrográfica do Rio Ubá,
com objetivo de conter processos
erosivos superficiais, aumentar a
infiltração da água no solo,
abastecer o lençol freático, prover
as nascentes de água e assim
aumentar a vazão de água na bacia
hidrográfica do Rio Ubá.
Indicação nº 226/14: solicita ao
Senhor Prefeito para encaminhar à
Secretaria Municipal de Educação,
para que encaminhe proposta aos
educadores do município para a
revisão do prêmio por assiduidade,
instituído pela Lei Complementar
número 160 de 11 de dezembro de
2013, que “Institui Gratificação
por Assiduidade à Docência,
válida no período de janeiro de
2014 a dezembro 2014.
Requerimento nº 215/14: solicita
ao Senhor Prefeito para
encaminhar à Secretaria
Municipal do Ambiente e
Mobilidade Urbana e Secretaria
Municipal de Saúde, o
mapeamento e medição da
qualidade das águas das nascentes
urbanas no município, pois devido
ao desabastecimento de água da
COPASA, ocorreu, por parte da
população, o resgate e utilização
de várias nascentes urbanas, sem
ter havido a preocupação com a
qualidade da água. Portanto, é
necessária a identificação,
mapeamento, recuperação,
proteção e medição da qualidade
da água destas nascentes.
VEREADOR VINICIUS
SAMÔR
Representação nº 049/14: solicita
o envio de correspondência às
associações de moradores, escolas
públicas e particulares de nível
médio e entidades sociais
informando-as sobre as inscrições
para a participação virtual no
Fórum Global da Juventude.
Proposições do dia 03/11/2014
VEREADOR CÉLIO BOTARO
Requerimento nº 218/14: solicita
ao Senhor Prefeito o asfaltamento
da Rua Vila Nova, Bairro Vila
Casal, a pedido dos moradores e
reinterando o Requerimento nº
181/14 de mesma autoria.
Requerimento nº 219/14: solicita
ao Senhor Prefeito o asfaltamento
da Rua Elisa Amaral Peron, a
pedido dos moradores e
reinterando o Requerimento nº
098/14 de mesma autoria.
VEREADOR RAFAEL FAEDA
Indicação nº 228/14: solicita ao
Senhor Prefeito a instalação de
luminárias na Av. Jesus Candian,
Bairro Mangueira Rural, de seu
início até a indústria de móveis
Sallêto.
Indicação nº 229/14: solicita ao
Senhor Prefeito a possibilidade de
admissão de um vigilante noturno
na Escola Municipal Professor
Antônio Araújo de Andrade,
Bairro Inês Groppo, a pedido dos
moradores.
Requerimento nº 220/14: solicita
ao Senhor Prefeito e a Direção do
PROCON Ubá providências
quanto ao descumprimento das
exigências contidas da Lei
Estadual de nº 12.971/98 que torna

obrigatória a instalação de
dispositivos de segurança nas
agências e nos postos de serviço
das instituições bancárias e
financeiras.
VEREADOR SAMUEL
GAZOLLA
Indicação nº 230/14: solicita ao
Senhor Prefeito para apoiar, via
Secretaria Municipal de Educação,
as mulheres produtoras rurais na
criação de uma economia
solidária, via PNAE – Programa
Nacional de Alimentação Escolar,
que irá gerar emprego, renda e
diversificar o atendimento da
alimentação escolar com novos
produtos.
VEREADOR VINICIUS
SAMÔR
Requerimento nº 216/14: requer
que seja deliberada a Comissão
Especial de Combate ao Crack da
Câmara municipal para participar
do processo de revisão do PPAG
2015 (Plano Plurianual de Ação
Governamental).
Requerimento nº 217/14: solicita
ao Senhor Prefeito a
regulamentação da Lei nº 4.206/14
que institui o PROGRAMA
PRIMEIRO EMPREGO no
âmbito do Município de Ubá e dá
outras providencias.
Representação nº 050/14: solicita
o envio de correspondência as
escolas públicas e particulares de
Ubá, convidando-as a participares
do projeto “Escola na Câmara”.
Moção de Congratulações e
Aplausos nº 079/14: ao locutor da
rádio Educadora FM, Jonatan
Conde Prata, pelos bons serviços
prestados ao público amante do
rádio e a todos os cidadãos
admiradores da programação FM.
Moção de Congratulações e
Aplausos nº 080/14: aos radialistas
de Ubá pelo transcurso de seu dia.
Proposições do dia 10/11/2014
VEREADOR CARLOS
RUFATO
Indicação nº 233/14: solicita ao
senhor prefeito para que interceda
junto à ENERGISA com o objetivo
de instalar luminárias no trecho da
Rodovia Ubá/Divinésia, antes do
bairro João Teixeira (Tanquinho),
próximo a Indústria de Móveis
Lufer.
Requerimento nº 222/14: solicita
ao Senhor Prefeito a construção de
um redutor de velocidade e a
pintura de faixa pedestres na Av.
Olegário Maciel próximo ao
cruzamento com a Rua Gualberto
de Melo, a pedido dos moradores.
O presente pedido reintera,
parcialmente, as Indicações nº
068/13 e nº 190/13 de mesma
autoria.
VEREADOR JOSÉ ALVES
Indicação nº 232/14: solicita ao
Senhor Prefeito a realização de
estudos técnicos visando à
colocação de um redutor de
velocidade na Rua Geraldo
Campos, Bairro São Domingos, a
pedido dos moradores.
Requerimento nº 221/14: solicita
ao Senhor Prefeito a limpeza geral
da avenida principal do Bairro
Fazendinha (Av. Ângelo), a pedido
dos moradores.
VEREADOR DR. VALADÃO
Representação nº 051/14: solicita
o envio de correspondência à

COPASA/MG e ENERGISA e aos
CORREIOS, solicitando-lhes a
urgente alteração da denominação
de logradouro público que consta
em seus respectivos cadastros de
“Rua Rui Barbosa” para “Avenida
Jurandir Teixeira”, do Bairro José
Cavaliere, a pedido dos
moradores.
VEREADOR RAFAEL FAEDA
Indicação nº 231/14: solicita ao
Senhor Prefeito a construção de
um redutor de velocidade próximo
ao portão da Escola Professor
Francisco Arthidoro da Costa,
também conhecido como
“Raulzinho”.
Requerimento nº 224/14: solicita
ao Senhor Prefeito, ao Órgão de
Trânsito Competente e ao
Comandante da Polícia Militar
que intensifiquem a fiscalização
sobre os condutores de
motocicletas que prestam serviços
de transporte de passageiros em
nossa cidade.
Moção de Congratulações e
Aplausos nº 081/14: aos
Professores da Rede Pública de
ensino homenageados pela
ACIUBÁ (Associação Comercial
e Industrial de Ubá).
VEREADOR SAMUEL
GAZOLLA
Indicação nº 234/14: solicita ao
Senhor Prefeito para apoiar, a
ampliação das Unidades de
Atenção Primária à Saúde, com
aumento da cobertura da
Estratégia de Saúde da Família e
da cobertura da Estratégia de
Saúde Bucal e elaboração de
processo seletivo de ampliação do
quadro de servidores de Agentes
Comunitários de Saúde, para
unidades que não possuem
número de servidores suficiente e
atendimento de regiões que não
possuem cobertura com postos de
saúde (unidades de saúde ESF) ou
como exemplo dos bairros
Santana, Vale do Ipê, Cidade
Jardim e ao longo da Av. JK e
outras áreas da cidade que também
não têm cobertura de uma unidade
do ESF.
Indicação nº 235/14: solicita ao
Senhor Prefeito para encaminhar à
Secretaria Municipal de
Educação, informação sobre o
edital do Ministério da Cultura
(MinC), em parceria com a
Universidade Federal do Ceará
(UFCE), da proposta "Escola:
lugar de brincadeira, cultura e
diversidade", que premiará
centros de educação infantil
públicos, conveniados ou
comunitários que desenvolvam
práticas lúdicas, artísticas e
culturais voltadas à promoção e à
valorização da diversidade. Serão
40 prêmios de R$ 10 mil. As
inscrições podem ser feitas até o
dia 23 de novembro deste ano.
Indicação nº 236/14: solicita ao
Senhor Prefeito para encaminhar a
esta Casa de Leis proposta de
alteração da Lei Complementar nº
014/92, que dispõe sobre o
Estatuto dos Servidores Público
do Município de Ubá, de forma
especifica do artigo 150 que trata
da licença por motivo de doença
em pessoa da família.
VEREADOR VINICIUS
SAMÔR

Requerimento nº 223/14: solicita à
Mesa Diretora desta Casa a criação
da Escola do Legislativo da
Câmara Municipal de Ubá.
Proposições do dia 17/11/2014
VEREADOR CARLOS
RUFATO
Indicação nº 240/14: sugere ao
Senhor Prefeito estudos para a
ampliação do perímetro urbano da
cidade de ubá sentido Visconde do
Rio Branco até as adjacências da
entrada do novo loteamento,
próximo ao “Pesque Pague do
Baixinho”, com o intuito de
facilitar a instalação dos serviços
básicos de infraestrutura.
VEREADOR CÉLIO BOTARO
Indicação nº 241/14: solicita ao
Senhor Prefeito a realização da
construção de placas nominativas
e consequente colocação das
mesmas nas Avenidas Governador
Bias Fortes e Domitilia Castanon
no Bairro Eldorado e Rua Santos
Miguelito no Bairro Primavera.
Indicação nº 242/14: solicita ao
Senhor Prefeito a instalação de
uma lixeira nas proximidades do
comércio Oba Oba na Rua Cônego
Abreu e Silva, a pedido dos
moradores.
VEREADOR JOSÉ ALVES
Indicação nº 237/14: solicita ao
Senhor Prefeito a construção de
um escadão na Rua Projetada no
Bairro Vila Casal, a pedido dos
moradores.
Indicação nº 238/14: solicita ao
Senhor Prefeito a construção de
um escadão na Rua Cecília
Petronília Moreira no Bairro Vila
Casal, a pedido dos moradores.
VEREADOR SAMUEL
GAZOLLA
Indicação nº 239/14: solicita ao
Senhor Prefeito para encaminhar a
esta “Casa de Leis” o ante projeto
anexo, através de Projeto de Lei
que “Dispõe sobre a concessão de
incentivo financeiro a cooperativa
e associação de catadores de
materiais recicláveis, Bolsa
Catador”.
VEREADOR VINICIUS
SAMÔR
Requerimento nº 226/14: solicita o
agendamento de Audiências
Públicas a serem dirigidas pela
COFTC ( Comissão de
Orçamento, Finanças e Tomada de
Contas), visando propor emendas
com a população sobre a Lei
Orçamentária Anual para o
exercício de 2015.
Requerimento nº 227/14: solicita
ao Senhor Prefeito e ao Secretário
de Obras a limpeza da Rua São
Jonas (Rua 06), do Bairro São
Domingos), nas proximidades do
nº 100, devido ao grande acúmulo
de lixo e entulhos no local, bem
como solicita a colocação de placa
de proibido jogar lixo, conforme
dispõe a legislação municipal.
Representação nº 052/14: requer o
envio de correspondência à
C O PA S A / M G s o l i c i t a n d o
providências urgentes que visem a
solucionar um problema
ocasionado por um buraco na Rua
São Jonas (Rua 06), Bairro São
Domingos, nas proximidades do
n° 100, devido a um vazamento
interno de água, colocando em
risco a localidade.
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Loteamentos são motivos de discórdia:
“Lei 123 não está sendo cumprida”, diz Vereador
Durante a reunião ordinária que
ocorreu no dia três de novembro,
os Vereadores receberam no
plenário o Secretário Municipal
de Planejamento e
Desenvolvimento Econômico,
Francisco Nascimento, em
atendimento a Requerimento do
vereador Rafael Faeda (PP) para
falar sobre seu trabalho à frente
da referida Secretaria. Logo no
início da reunião, o Edil disse
que necessita saber sobre os
numerosos loteamentos que
estão sendo feitos, sem que se
consiga acompanhar se estão
regulares ou irregulares.
O Secretário, Francisco
Nascimento, fez uma exposição
sobre a estrutura da Secretaria.
Ele fez um histórico sobre a
forma de ocupação e
crescimento da cidade, iniciando
pelo entorno das igrejas,
p r o s s e g u i n d o n a
horizontalização, com a criação
dos bairros periféricos e,
chegando à verticalização atual,
que é a construção de prédios em
locais de melhor infraestrutura.
Francisco Nascimento lembrou,
também, o intenso e rápido
deslocamento de moradores do
campo para a cidade ocorrido em
40 anos e que resulta hoje em
Ubá numa taxa de apenas 4% de
população rural (três mil rurais
contra 96 mil urbanos), menor
que o de Minas Gerais e do
Brasil, além da atratividade do
mercado de trabalho para os
moradores de cidades vizinhas,
por ser uma cidade polo.
O Secretário descreveu as
competências sobre o direito
urbanístico nos diferentes níveis
da Federação, ressaltando o
poder dos municípios sobre
assuntos locais, dado pela
Constituição de 88. Diz que o
Estatuto das Cidades também

simplificou a legislação de
parcelamento e as exigências de
uso e ocupação do solo com a
finalidade de redução de custos e
aumento da oferta de unidades
habitacionais. Isto se
concretizou em Ubá, com a
aprovação do Legislativo, na Lei
do Perímetro Urbano e da Lei do
Parcelamento, cuja
simplificação visa trazer as
pessoas para a legalidade, uma
vez que está provado que o
excesso de rigor na legislação
leva o cidadão para a ilegalidade.
A discórdia entre o Vereador e o
Secretário começou quando
passaram a abordar a Lei
municipal 123. O artigo 17 da
legislação municipal versa todas
as restrições, e procedimentos de
regularização (diretrizes, projeto
técnico, realização, vistoria,
aprovação e registro no cartório
de imóveis) com seus
respectivos prazos.
“Art. 17. Para o início das obras
até o recebimento final das
mesmas pela Prefeitura, o
loteador deverá manter às suas
expensas uma placa contendo:
nome do loteamento, tal como
constante do projeto aprovado;
número do expediente
correspondente à sua aprovação
na Prefeitura; nome e endereço
do proprietário do loteamento;
nome e endereço do profissional
responsável pela elaboração e
marcação do projeto com a
devida Anotação de
Responsabilidade Técnica
(ART) junto ao Conselho
Regional de Engenharia e
Arquitetura de Minas Gerais
(CREA/MG); constar ainda que
a implantação dos sistemas de
rede de energia elétrica, águas
pluviais, abastecimento de água,
esgotamento sanitário e
pavimentação é de
responsabilidade do loteador e

O Vereador Rafael Faeda mostra que a Lei 123 vem sendo descumprida

que o prazo de implantação dos
mesmos é de 02 (dois) anos,
podendo ser prorrogado por
igual período caso 50%
(cinqüenta por cento) das obras
estiverem concluídas nos dois
primeiros anos; as dimensões
mínimas das placas deverão ser
de 2,00m (dois metros) x 3,00m
(três metros).”
Em uma série de slides, o
Ve r e a d o r R a f a e l F a e d a
apresentou uma série de fotos de
loteamentos atuais e suas
irregularidades. Vários
loteamentos espalhados por
diversos bairros da cidade onde
se veem apenas morros riscados
com marcação de ruas, placas de
"Vende-se lotes", mas nenhuma
placa indicativa com nome do
empreendedor e do responsável
técnico, conforme manda a lei e
antes de se começar a "riscar o
morro" foram mostrados. Os
slides mostram, também, árvores
abatidas, nascentes e o rio

aterrados, em flagrante
desrespeito ao meio ambiente,
lamaçais nas ruas circunvizinhas
que inclusive já causaram
desastres, como o do São
Domingos,comprovando a
irresponsabilidade de loteadores
e de quem autoriza.
O vereador Rafael Faeda
encerrou sua apresentação
afirmando que a realidade não
condiz com a exposição teórica
apresentada pelo Secretário e
que, sem dificultar os
empreendimentos, é necessária
moralização neste assunto para
que se evitem tragédias desde já
anunciadas.
De acordo com o Vereador
Rafael Faeda, os moradores de
diversas áreas da cidade o
cobram sobre uma posição do
município. “Os moradores das
proximidades dos loteamentos
estão preocupados com a
infraestrutura dos mesmos e do
risco que construções irregulares

podem trazer para a comunidade.
Estou muito preocupado com
essa situação. Não sou contra os
empreendedores, mas sim contra
as irregularidades, por isso
encaminhei denúncia ao
Ministério Público”.
O Vereador considera que o
secretário não respondeu aos
questionamentos apresentados
pelo plenário. “Na verdade o
Secretário não respondeu nada
do que lhe foi perguntado, ele
apenas defendeu, no meu ponto
de vista, os loteadores, ao dizer
que não podemos dificultar a
abertura de novos loteamentos.
Quando perguntei sobre a Lei nº
123, ele se esquivou das
respostas e não esclareceu a
questões relacionadas à
infraestrutura dos loteamentos. A
lei é clara! Antes de dar início à
abertura de um loteamento o
loteador deve atender aos
requisitos previstos no artigo 17,
da Lei nº 123.

Algumas fotografias de loteamentos apresentadas pelo Vereador
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VIOLÊNCIA
Infelizmente a morte e o extermínio de muitos jovens é uma
realidade em Ubá. Mais de 10 mortes em menos de 1 mês. Não
temos investimentos em projetos sociais e culturais que
realmente possam oferecer uma alternativa a grande parte desta
juventude que está perdida nas drogas e conseqüentemente no
crime. Em julho deste ano aprovei por unanimidade na Câmara a
Lei que cria o Programa Primeiro Emprego Municipal para
jovens de 14 a 18 anos, visando através do trabalho combater a
violência, mas até agora a prefeitura não o colocou em prática, será que mais quantas
vidas precisaram serem exterminadas para que ações eficazes sejam implantadas em
nossa cidade? A qualidade de vida vai muito além do asfalto na rua!
ENEM
Nosso mandato participativo de vereador realizou em parceria com a UFJF e a
Associação Juventude pela Vida o "Aulão final preparatório para o ENEM". Mais de
100 jovens estudantes participaram gratuitamente da iniciativa na sexta 7/11 véspera
do exame. Que a busca por dignidade e oportunidades seja o caminho da juventude
para vencer na vida.
ENCONTRO DE FORMAÇÃO POLÍTICA
Acontecerá dia 13 de dezembro o 1º Encontro de Formação Política. A proposta visa
provocar lideranças para a construção de uma nova cultura política. Palestrante o
professor/militante Frederico Santana, diretor do Núcleo Sócio-Político da PUCMG. Participe! Inscrições Gratuita: (32) 9955-3407

É cada vez maior a necessidade de estabelecermos políticas públicas para
tratamos da gestão dos resíduos sólidos urbanos (lixo) e buscarmos
minimizar os problemas sociais e ambientais causados pela geração de
resíduos por toda sociedade.
Uma das formas é valorizar a importante atividade dos catadores de
materiais recicláveis e suas respectivas associações, com a inclusão dos
mesmos na gestão municipal dos resíduos e assim garantir renda e melhor
qualidade de vida para os catadores e para toda a sociedade.
Ao considerarmos a situação do município de Ubá em relação à destinação
final dos resíduos sólidos urbanos (transportado até o aterro sanitário de
Juiz de Fora), a ação dos catadores pode auxiliar na redução do custo com o
transporte, pois o material reciclável (coletado pelos catadores) será reinserido na cadeia
produtiva.
Nosso mandato de vereador, na busca de valorizar a atividade do catador de materiais recicláveis,
apresentou o anteprojeto de Lei que “Dispõe sobre a concessão de incentivo financeiro às
cooperativas e associação de catadores de materiais recicláveis – Bolsa Catador”, e pode ser uma
opção importante para reduzir ainda mais o volume de resíduos destinados ao aterro sanitário de
Juiz de Fora, gerar emprego, renda e melhorias na ampliação da infraestrutura da RECICLAU
(Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis de Ubá). Isso, aliado a programas de
educação ambiental para sensibilizar a população quanto ao seu papel na gestão dos resíduos
sólidos.
Além desta, realizamos indicações voltadas para a temática da gestão dos resíduos sólidos
urbanos, como a reciclagem do óleo de cozinha, o aproveitamento de resíduos de poda para gerar
adubo orgânico, a adesão do município aos programas “bolsa reciclagem” e pró-catador e a
criação de um consórcio intermunicipal para construção e operação de um aterro sanitário em
nossa microrregião.
Abraços e agradeço a atenção de todos, mais informações em
http://vereadorprofessorsamuelgazolla.blogspot.com.br/

Olá queridos ubaenses!
Quero agradecer a todos pela oportunidade de estar trabalhando para
vocês neste ano que já está chegando ao fim.
Quero também expressar minha alegria em poder servir a esta
população ubaense, aos nossos queridos distritos e abraçar cada
bairro dessa maravilhosa Ubá, em especial a minha família e todos
aqueles amigos que a mim confiaram seu voto.
Com isso, estou podendo verear para a toda a cidade, conhecendo todos os dias mais
pessoas que, como eu, amam nossa cidade.
Espero que nos próximos anos eu possa trabalhar ainda mais por todos os ubaenses, pois,
a cada dia, tenho adquirido mais experiência com esse povo maravilhoso. Que Deus, na
sua infinita bondade, nos guie sempre no caminho do bem. Peço ao Senhor TodoPoderoso, saúde e bênçãos para as nossas famílias ubaenses.
Peço ao Senhor Deus que ilumine nossos jovens com a luz do amor e que em 2015 abra
nossos corações para que sejamos mais justos e harmoniosos. Obrigado Senhor, por mais
esse ano que passou e que em 2015 seja um ano cheio de luz.
Boas festas, feliz natal e um próspero ano novo, com muita saúde e paz. Que o Senhor de
amor e bondade nos abençoe. Felicidades a todos e até 2015!

Saudações ubaenses!

Caro leitor! Estamos chegando ao fim de mais uma sessão legislativa e, também, ao fim de nosso mandato como Presidente da Câmara Municipal de Ubá.
Neste biênio de 2013/2014, pude presenciar a evolução do nosso legislativo ubaense em sua incansável luta em prol da população de nossa cidade.
Enfrentamos e superamos os desafios diários com muita determinação e foco no bem comum. Nosso maior objetivo sempre foi o de zelar pelo patrimônio público,
adotando um modelo de administração proba e enxuta.
E todo esse esforço deu resultado, tanto, que fomos indicados pelo Instituto Mineiro de Gestão Pública, ao prêmio “Boas Práticas Legislativas”, em virtude do zelo
que sempre tivemos com o gasto do dinheiro público, promovendo uma economia de aproximadamente 40%(quarenta por cento) do orçamento anual da Câmara
Municipal, uma das maiores em todo o país.
Agora, finalizamos nossos trabalhos com a sensação de “dever cumprido” e com a esperança de que continuaremos a avançar, mais e mais, em direção ao
desenvolvimento sustentável em nossa cidade.
Gostaríamos de agradecer aos colegas vereadores, servidores da Câmara e demais amigos e colaboradores, pelo apoio e confiança em nosso trabalho.
Por fim, desejamos a todos um feliz Natal e um Ano Novo cheio de paz, saúde e realizações!

Olá. Tudo na mais perfeita paz? Espero que sim!
Diz o artigo 5º, inciso XV, da Constituição federal: “Todos são
iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País
a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à
segurança e à propriedade, nos termos seguintes: é livre a
locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo
qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou
dele sair com seus bens”.
Ou seja, temos o direito de ir e vir e queremos que este direito seja atendido com
qualidade. Por este motivo, apresentamos a indicação 427/13, onde solicitamos que
o prefeito Vadinho Baião determine ao setor competente da prefeitura a realização de
calçamento da Av. Viçosa, bairro Rosa de Toledo, bem como solicita realizar a
limpeza de todo o bairro e, ainda, interceder junto aos Correios, visando a instalação
deste serviço para atender aos moradores locais.
Apresentamos, também, o requerimento 187/14, onde solicitamos o recapeamento
asfáltico da Av. José Resende Brando e a Indicação 120/13 que solicita o
asfaltamento das ruas Armando Moreira Mendes e Cristina Brusque, no bairro
Peluso, atendendo ao pedido dos moradores daqueles locais.

Eu acredito!!!
Acredito em um Deus que tudo pode fazer. Fazer com que os
brasileiros gostem de si mesmos.
Votar para não pagar multa (à Justiça Eleitoral), votar para não ser
omisso e procurar o menos pior não justifica.
Creio que ainda teremos eleitores que irão definir o que é democracia
e o que não agrada a Deus.
A exemplo do último pleito e de seu segmento no segundo turno. Os brasileiros para
provar que não crêem em Papai Noel teriam que justificar e não comparecer às urnas.
Vai arrumar o Brasil, quando escangalhou o estado que era pra governar e
(des)governou?

Indicação 219/14
O Vereador que abaixo assina requer, na forma regimental e após a
aprovação plenária, o envio de correspondência ao Excelentíssimo
Senhor Prefeito de Ubá, Edvaldo Baião Albino, solicitando-lhe
determinar ao setor competente da prefeitura providências
necessárias junto ao Terminal Rodoviário de nossa cidade, pois o
mesmo se encontra bastante escuro, sema a mínima segurança, com
guichês fechados após certa hora da noite, deixando os taxistas que
trabalham no local totalmente inseguros. Ressalta-se que durante a
madrugada somente o bar funciona.
Indicação 091/14
O Vereador que abaixo assina requer, na forma regimental e após a aprovação plenária, o
envio de correspondência ao Excelentíssimo Senhor Prefeito de Ubá, Edvaldo Baião
Albino, solicitando-lhe determinar ao setor competente da prefeitura a possibilidade de
colocar placas nominativas na Rua Antônio de Melo, centro, nas esquinas com ruas João
Guilhermino e Vicente Leite, a pedido dos moradores.

As urnas deram as respostas ao que víamos na tela da TV (governo novo ideias novas).
Algumas horas após as eleições a repetidora da frase sofre tamanha derrota no Congresso
com velhas ideias ditatoriais.
Os marqueteiros fazem, frases bonitas, mas não fazem pessoas de palavra, honradez,
caráter, honestidade, ainda como cremos que teremos pessoas com estas qualidades.
Não é pecado sonhar. Eu acredito!!!

Indicação 09/2014
O Vereador que abaixo assina requer, na forma regimental e após a
aprovação plenária, o envio de correspondência ao Excelentíssimo
Senhor Prefeito de Ubá, Edvaldo Baião Albino, solicitando-lhe
determinar ao setor competente da prefeitura quanto a construção de
ponte de concreto no Córrego Santo Anastácio, próximo à Igreja São
Judas Tadeu.
Indicação 127/2014
O Vereador que abaixo assina requer, na forma regimental e após a
aprovação plenária, o envio de correspondência ao Excelentíssimo
Senhor Prefeito de Ubá, Edvaldo Baião Albino, solicitando-lhe determinar ao setor
competente da prefeitura, interceder junto à Energisa, visando a colocação de extensão
de rede elétrica do trecho compreendido do final da Rua 8, do bairro São Domingos até a
rua dos Vicentinos, bairro São Sebastião, a pedido dos moradores.
Indicação 157/2014
O Vereador que abaixo assina requer, na forma regimental e após a aprovação plenária, o
envio de correspondência ao Excelentíssimo Senhor Prefeito de Ubá, Edvaldo Baião
Albino, solicitando-lhe determinar ao setor competente da prefeitura a construção de
passeios públicos em todo o entorno do Aeroporto Municipal, bem omo em toda a
extensão da Av. Paulino Fernandes, margeando o lado do rio.
Requerimento 29/2014
O Vereador que abaixo assina requer, na forma regimental e após a aprovação plenária, o
envio de correspondência ao Excelentíssimo Senhor Prefeito de Ubá, Edvaldo Baião
Albino, solicitando-lhe determinar ao setor competente da prefeitura quanto ao
calçamento e rede de esgoto na rua Wilson Campos, bairro Mangueiras Rural.

Juntamente com minha atividade de vereança no Legislativo
Ubaense, desenvolvo trabalhos sociais, principalmente na área da
saúde. Sinto agraciado em estar há tantos anos nesta área social, em
que acredito que podemos fazer um mundo melhor para se viver com
atitudes positivas. Na atividade legislativa, por meio da Indicação nº
233/14, solicitei ao Executivo para que interceda junto à ENERGISA
com o objetivo de instalar luminárias no trecho da Rodovia
Ubá/Divinésia até o bairro João Teixeira (Tanquinho). Essa é uma reivindicação antiga
dos moradores daquela região em que há grande tráfego de pessoas, bicicletas, motos e
até de charretes, principalmente no final da tarde à noite. Nessa situação, há estudantes e
trabalhadores que andam a pé no escuro, aumentando sobremaneira o risco de graves
acidentes. E vale ressaltar que esse trecho é classificado pela Prefeitura como área
urbana, e desse modo, justifica-se que o pedido seja atendido prontamente pelo
Executivo. Considerando medidas preventivas relativas à questão da falta de água,
através da Indicação nº 224/14, solicitei ao Senhor Prefeito e a Diretora da
Superintendência Regional de Ensino, estudos para a possibilidade de cessão de um
espaço dentro da Escola Estadual Deputado Carlos Peixoto Filho (Polivalente) para a
instalação de um sistema booster (“buster”) de bomba de água com o objetivo de atender
o Bairro Santa Bernadete e demais comunidades da região. A escola seria o local ideal,
pois está localizada na parte baixa e, por conseguinte, facilitaria o melhor bombeamento
de água. Devido à escassez de água no período e sua constante falta nos bairros,
principalmente nas partes altas, seria interessante a implementação do sistema booster, e
assim trazer maior comodidade aos moradores durante a estiagem. Despeço-me e, mais
uma vez, aguardo-lhes na próxima edição do jornal do Legislativo Ubaense. Até lá!

Mais dignidade para os Servidores
Como apoiador dos servidores ao longo três mandatos, apresentei
o requerimento 225/14, no qual solicito ao Secretário de
Administração informações sobre o reajuste dos Servidores
Públicos de Ubá. Em anos passados, o projeto referente ao
reajuste era enviado sempre atrasado, o que impossibilita um
diálogo com os servidores e uma busca por uma melhor
valorização de nossos profissionais.
Foi com o intuito de conhecer quais as estimativas e os parâmetros
para o reajuste anual de 2015, para que o diálogo entre a máquina
pública e a administração possa ser feito com antecedência e transparência.
Mudanças para 2015 – Servidores terão Sindicato
A associação dos servidores públicos da cidade de Ubá, representada pelo Presidente
Nélio Marangon de Oliveira, articulou nos últimos meses a extensão de base do
Sindicato dos servidores de Cataguases – SINSERPU para Ubá. Contando sempre
com o inestimável apoio do Vereador Jorge Custodio Gervásio, representante dos
servidores na Câmara de Ubá, a Assembleia ocorreu na noite do dia 13/11 teve seu
desfecho com a aprovação da extensão pelos servidores presentes na Câmara.
Um sindicato, ao contrário da associação, é uma entidade com representação da
categoria, conferindo aos seus filiados, uma maior proteção e segurança aos seus
direitos. Após esse importante passo, caberá, agora, aos servidores de Ubá se unirem
e buscarem os seus direitos frente a administração pública, entidade o quão forte ela
seja não faz milagre.

Indicação 187/14
O Vereador que abaixo assina requer, na forma regimental e após a aprovação plenária, o
envio de correspondência ao Excelentíssimo Senhor Prefeito de Ubá, Edvaldo Baião
Albino, solicitando-lhe determinar ao setor competente da prefeitura interceder junto à
Energisa, visando a troca de duas lâmpadas nos postes existentes na rua Romão Casal,
bairro Santo Antônio, bem como solicita a realização de poda de árvores no local, pois a
rua está muito escura devido aos galhos das mesmas que estão atrapalhando a iluminação
pública, a pedido dos moradores.

Neste final de 2014 a Região Sudeste, sobretudo em São Paulo e Minas,
passou por uma estiagem assustadora, como não acontecia há 80 anos.
Cidades onde a distribuição de água é municipal, fizeram racionamento
explícito, como Viçosa e Juiz de Fora. Nesta, mesmo com a inauguração
de uma nova adutora, mas que não teve tempo de encher. Em Itu, cidade
em que tudo é maior, a água faltou desde fevereiro. Choveu muito no Sul
do país, inclusive causando mortes, mas devemos lembrar que há
poucos anos o Rio Grande do Sul sofreu com a seca. Ou seja, a
inconstância do tempo é a única coisa previsível nos tempos atuais.
O que acontecerá em 2015? Ninguém sabe, mas o certo é que medidas
deverão ser tomadas em caráter de urgência. Em Seminário que
organizamos em Ubá há mais de 25 anos, ouvimos do então diretor do Instituto Estadual de
Florestas (IEF) local, Eng. Agr. Geraldo Fausto da Silva, que a água estava se tornando mais
escassa e mais cara, pois tinha de ser captada mais longe e estava mais poluída. Sabemos que
populações de outros países sobrevivem na escassez da água ou mesmo no deserto. O
governo de São Paulo aventa a possibilidade de dessalinizar a água do mar. Medidas
educativas deverão ser implementadas para seu uso racional. O desmatamento e a poluição
do planeta atingem índices alarmantes. Em recente Fórum Internacional, concluiu-se que até
o ano 2100, o uso de combustíveis fósseis, ou seja, petróleo, carvão e gás, deverão ter seu uso
reduzido a zero para a preservação da população mundial. Até 2050 o uso terá de cair pela
metade. O desmatamento na Amazônia continua, além de propriedades rurais do interior. No
entanto aí acontecem punições que beiram a irracionalidade. Há proprietários que nunca
plantaram uma árvore sequer, não deixam outras crescer e cortam as existentes. Outros estão
sempre plantando, cuidam das mudas quando pequenas, organizam grupos para apagar
incêndios freqüentes em tempo de seca, já que os bombeiros pouco aparecem na zona rural e
são punidos quando retiram uma ou outra árvore em locais vulneráveis da propriedade.
Aristóteles já dizia que deveriam tratar os desiguais desigualmente.

