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A Comissão de Orçamento, 
Finanças e Tomada de Contas 
( C O F T C )  d a  C â m a r a  
Municipal de Ubá, presidida 
pelo vereador Vinícius Samôr, 
realizou Audiência Pública no 
d i a  0 2  d e  m a r ç o ,  e m  
atendimento ao parágrafo 4º 
do artigo 9º da Lei de 
Responsabilidade Fiscal, para 
que os técnicos da Prefeitura 
pudessem demonstrar e 
avaliar o cumprimento das 
metas fiscais do terceiro 
quadrimestre de 2014. 
Além do Presidente da 

COFTC, e do Presidente da 
Câmara, vereador Samuel 
Gazolla, todos os demais 
v e r e a d o r e s  e s t i v e r a m  
p r e s e n t e s  à  r e u n i ã o .  
Representando a Prefeitura 
compareceram o Secretário 
Municipal de Finanças, Pedro 
Raymundo Gomes de Souza, 
o Controlador do Município, 
Marcelo Correa Paiva, e o 
Gerente da Divisão de Gestão 
Financeira da Secretaria 
Municipal de Finanças, Carlos 
Roberto Eulálio. 
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Foi um sucesso entre os 
participantes o primeiro curso 
realizado pela Escola do 
Leg is la t i vo  da  Câmara  
Municipal de Ubá. Intitulada 
“ E d u c a ç ã o  p a r a  a  
Organização Comunitária” e 
realizada no plenário da Casa 
entre os dias 16 e 20 de 
março, a capacitação foi 
resultado da parceria entre a 
Escola do Legislativo, o 
Sindicato dos Produtores 
Rurais de Ubá e o SENAR 
( S e r v i ç o  N a c i o n a l  d e  
Aprendizagem Rural e teve 

como público-alvo líderes 
comunitários. 
A participação no treinamento, 
ministrado pelo Técnico do 
SENAR, Jacinto Alves de 
Almeida, foi gratuita. Ao final 
do evento, os participantes 
e s t a v a m  b a s t a n t e  
entusiasmados.
Mais cursos e eventos para a 
comunidade estão sendo 
preparados pela Escola do 
Legislativo. A programação é 
divulgada no site da Câmara e 
em nossas páginas nas redes 
sociais.
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Foi um sucesso entre os 
participantes o primeiro 
curso realizado pela Escola 
do Legislativo da Câmara 
Municipal de Ubá. Intitulada 
“Educação para a Organi-
zação Comunitár ia” e 
realizada no plenário da 
Casa entre os dias 16 e 20 
de março, a capacitação foi 
resultado da parceria entre 
a Escola do Legislativo, o 
Sindicato dos Produtores 
Rurais de Ubá e o SENAR 
(Serviço Nacional de Apren-
dizagem Rural) e teve como 
público-alvo líderes comuni-
tários. Entre aulas práticas e 
d i nâm icas  de  g rupo ,  
ministradas de 8h às 12h, os 
temas abordados foram:
· O Indivíduo e a Cole-
tividade;
· Relações de Poder e 
Política e suas Tipologias;
· Mecanismos de Mobi-
lização e Controle Social;
· Conquistas e Exercício de 
Direitos;
· Funcionamento de Con-
selhos Gestores;
· Motivação, Liderança e 
Representação;
· Organizações Coletivas.
A participação no treina-
mento, ministrado pelo 
Técnico do SENAR, Jacinto 
Alves de Almeida, foi 
gratuita. Ao final do evento, 

os participantes estavam 
bastante entusiasmados e 
manifestaram aos organi-
zadores suas opiniões 
sobre o curso. Confira 
algumas delas:
“O curso foi de extrema 
importância, proporcionan-
do conhecimento, integra-
ção, novos amigos e 
parcerias; motivador do 
processo para o exercício 
da cidadania plena, ativa e 
participativa. Espero que se 
torne uma política perma-
nente desta Casa, integran-
do e fortalecendo os movi-
mentos sociais” – José 
Geraldo Faria – FEMAC 
(Federação das Associa-
ções de Moradores dos 
Bairros e Distritos de Ubá).
“Foi bem esclarecedor ao 
prestar informações sobre a 
necessidade de organi-
zação e regulamentação 
das entidades” – Elias José 
Leôncio – Presidente do 
Centro Comunitário Rural 
de Miragaia (CCRM).
“Ao longo do treinamento 
f omos  pe rcebendo  a  
importância da mobilização 
e da organização para 
trazer benefícios a toda a 
comunidade” – José Maria 
Fagundes.
“Este curso é o que estava 
faltando em nossa cidade. A 

maioria das pessoas que 
trabalham em movimentos 
sociais não sabe como 
liderar bem” – Vanda Félix 
Ferreira.
“Aprendemos sobre como 
lidar com as pessoas nas 
comunidades, leis, lideran-
ça,  como preparar  e  
conduzir reuniões, lutar 
p e l a s  q u e s t õ e s  q u e  
envolvem os problemas nos 
bairros” – Maura Elena dos 
Reis – Associação de 
Moradores  do  Ba i r ro  
Palmeiras.

Câmara recebe líderes comunitários 
para capacitação 

“Passamos a entender o 
real valor dos conselhos, 
associações e movimentos, 
como protagonistas das 
melhorias sociais” – Cristi-
ano Guimarães – Associa-
ção dos Moradores do 
Bairro São João; Coral da 
Associação.
“O curso proporcionou um 
aprofundamento em ques-
tões essenciais para que 
possamos exercer de modo 
mais efetivo o nosso papel 
de cidadãos” – Cristina 
Aguiar – UFV.

“Ampliei meus conheci-
mentos, aprendi a interagir 
melhor com as pessoas, a 
entender melhor o que sou 
na sociedade à qual perten-
ço e onde atuo” – Yannê da 
Silva Singulanii – Líder do 
Grêmio Estudantil.
Mais cursos e eventos para 
a comunidade estão sendo 
preparados pela Escola do 
Legislativo. A programação 
é divulgada no site da 
Câmara e em nossas 
páginas nas redes sociais.
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Câmara recebe Presidente da Aciubá 
em reunião ordinária

Por solicitação do vereador 
Maurício Valadão, contida 
no Requerimento nº 48/15, 
compareceu à reunião 
ordinária da Câmara, no dia 
16/03, o Presidente da 
Associação Comercial e 
Industrial de Ubá (Aciubá), 
Sr. William Rosignoli. 
O objetivo do vereador ao 
realizar o convite foi obter da 
Associação informações 
atualizadas sobre a situação 
do comércio e indústria do 
município. Willian Rosignoli 
listou aos parlamentares as 
principais carências do 
município na área: crimina-
l i d a d e ;  a u m e n t o  d o s  
processos trabalhistas e, 
consequentemente, busca 
de mão de obra fora do 
município pelas empresas; 
queda da produção movelei-
ra de Ubá (que passou de 3º 
para 5º Polo Moveleiro do 
Brasil) e o consequente 
desemprego; desvalori-
zação da Polícia Civil. 
O Presidente da Aciubá 
também sugeriu alternativas 
nos âmbitos industrial, 
cultural, profissional, de 

transporte e mobilidade 
u r b a n a ,  p o l i c i a l  e  
comunitário. 
Os vereadores agradece-
r a m  a  p r e s e n ç a  d o  
convidado e alguns fizeram 
comentár ios.  Viníc ius 
S a m ô r  d e s t a c o u  o  
Programa Primeiro Empre-
go, aprovado pela Câmara, 
mas não implantado pelo 
Executivo. 
Quanto às feiras itineran-
tes, assunto abordado pelo 
vereador Jorge Gervásio, 
Rosignoli fez veemente 
crítica devido ao prejuízo 
que elas impõem ao 
comércio local. 
Willian também apresentou 
aos vereadores o Projeto 
“Eu sou da Paz. A minha 
cidade merece”, uma 
iniciativa da Associação, 
com a coparticipação de 
entidades e igrejas, órgãos, 
secretarias parceiros. Os 
objetivos do projeto são: 
recuperar a dignidade de 
nossa sociedade por meio 
do combate à onda de 

violência e medo, retirada 
dos jovens das drogas; 
c r i a ç ã o  d e  g r u p o s  
voluntários de apoio e 
e s t u d o ;  a ç õ e s  d e  
integração e inclusão dos 

jovens discriminados e na 
sociedade, interagindo 
bairro a bairro; criação de 
uma agência de emprego 
humanitár ia sem f ins 
lucrativos, preparando o 

jovem pobre das periferias 
para o mercado de trabalho 
(cursos  g ra tu i tos  de  
secretariado, telefonista, 
excel, design, etc).
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Expediente

Comissão de Orçamento realiza 
Audiência Pública para 

Prestação de Contas do Município

Capacitação de líderes comunitários, em parceria com o SENAR, foi considerada um sucesso

A Comissão de Orçamento, 
Finanças e Tomada de Contas 
(COFTC) da Câmara Municipal de 
Ubá, presidida pelo vereador 
V i n í c i u s  S a m ô r,  r e a l i z o u  
Audiência Pública no dia 02 de 
março, em atendimento ao 
parágrafo 4º do artigo 9º da Lei de 
Responsabilidade Fiscal, para 
que os técnicos da Prefeitura 
pudessem demonstrar e avaliar o 
cumprimento das metas fiscais do 
terceiro quadrimestre de 2014. 
Além do Presidente da COFTC, e 
do Presidente da Câmara, 
vereador Samuel Gazolla, todos 
os demais vereadores estiveram 
presentes à reunião.
Representando a Prefeitura 
compareceram o Secretário 
Municipal de Finanças, Pedro 
Raymundo Gomes de Souza, o 
Controlador do Município, Marcelo 
Correa Paiva, e o Gerente da 
Divisão de Gestão Financeira da 
Secretaria Municipal de Finanças, 
Carlos Roberto Eulálio. 
Durante a apresentação foi 
demonstrada, pelo Secretário de 
Finanças, a evolução e o cenário 
das Receitas Tributárias (IPTU, 
ISSQN, ITBI e outras receitas) e 
as Transferências Constitucionais 
(FOM, ICMS, IPVA), como, 
também, a racionalização dos 
gastos públicos e a adequação 
das receitas com as despesas em 
cumprimento à Lei de Respon-
sabilidade Fiscal.
Também foi apresentado o 
Relatório Resumido de Execução 
Orçamentária que contém a 
Receita Corrente Líquida dos 
últimos 12 meses, Resultado 
Primário e Nominal, Restos a 
Pagar Processados e Não 
Processados e o Relatório de 
Gestão Fiscal, contendo os 
Gastos com Pessoal dos últimos 
12 meses (47,78% - Art. 19 da LC 
101/00). Em relatórios e gráficos 
gerenciais os técnicos também 
demonstraram os gastos com 
educação (28,22% - Art. 70 da Lei 

9394/96), com saúde (23,53% - 
EC 29), destacando terem sido 
cumpridos todos os limites 
constitucionais. 
A arrecadação total do Município 
em 2014 aumentou 9,2% com 
relação ao ano anterior, chegando 
a R$ 142.064.354,00. Entre as 
receitas que apresentaram maior 
crescimento destacam-se: 
- Receitas Próprias: ISSQN 
(7,6%); IPTU (12,8%); Dívida Ativa 
(36%).
- Receitas por Transferência: FPM 
– Fundo de Participação dos 
Municípios (9,9%); e o IPVA 
(11,2%).
Segundo os relatórios apresen-
tados, a Prefeitura encerrou o ano 
de 2014 com saldo de R$ 
15 .776 .161 ,09 ,  sendo  R$  
2.437.934,30 de recursos pró-
prios, e R$ 13.338.226,79 de 
recursos vinculados. Foi questio-
nado pela vereadora Rosângela 
A l fenas ,  aos  técn icos  da  
Prefeitura, o motivo pelo qual, 
conforme a planilha apresentada, 
dos R$ 15 milhões de saldo, R$ 

5.151.428,44, que são vinculados 
à saúde, não foram investidos, 
mesmo sendo a área carente de 
recursos. O Secretário de 
Finanças se comprometeu a 
enviar, para a Câmara, os 
detalhes referentes a esses mais 
de R$ 5 milhões ainda não 
investidos.
O aumento significativo do gasto 
com pessoal terceirizado, que 
soma em 2014 o valor de R$ 
7.158.697,00, 15% a mais que em 
2013, motivou questionamento do 
Presidente da COFTC, vereador 
Vinícius. Ele solicitou que seja 
encaminhada à Câmara a relação 
dos cargos com suas respectivas 
funções e locais de trabalho, bem 
como as empresas contratantes e 
os valores dos vencimentos.
De acordo com a Prefeitura, os 
relatórios apresentados estão 
disponíveis para consulta com os 
técnicos da Secretaria Municipal 
de Finanças e da Controladoria do 
Município, ou através do portal 
“Ubá Transparente”, no site 
www.uba.mg.gov.br.

11/04 e 12/04  2015 MUNIQUE 24Hs Rua São José, 428. Tel.: 3532 2424. VILA CASAL R. Ver.Benedito Augusto Vieira, 394.V.Regina. 3532 9725.

BEM ESTAR Av.Sen.Lev.Coelho,1356. COHAB. Tel.: 3531 4760.

18/04 e 19/04  2015 SÃO JANUÁRIO Rua Peixoto Filho, 81 ª Tel.: 3532 4316. FARMANOSSA Av.Padre Arnaldo Jansen, 626. Tel.:3531 5756.

GLOBO Rua Duque de Caxias, 76. Tel.: 3532 2047.

21/04/2015 (TIRADENTES) LIDER Pça da Independência, 467. Tel.:3531 5755. INDUSTRIAL Av. Olegário Maciel, 796. Tel.: 3531 7444.

DROGAMINAS II R. Luiz Bigonha, 69. Louriçal. Tel:3532 7621.

25/04 e 26/04  2015 SÃO GERALDO Rua São José, 217. Tel.: 3532 2247. CENTRAL Rua Cônego Vidal,91.B. São Sebastião.Tel.:3531 4431.

MAIS SAÚDE R.José Augusto Marcos,290. Olaria.Tel: 3541 0260

01/05/2015 (TRABALHO) PAGUE MENOS Praça São Januário, 175. Tel.: 3532 9911. D´OSMAR R.Ver.Benedito Augusto Vieira, 455.Vila Casal Tel:3531 5579

FAMÍLIA Rua 7 setembro, 45. Tel.: 3531 0800.

02/05 e 03/05  2015 FAMÍLIA Rua 7 setembro, 45. Tel.: 3531 0800. MINEIRA Av. Senador Levindo Coelho,450.Santa Alice. Tel.:35312602.

DROGA VITA Av.Gov. Valadares, 806. Tel.: 3531 3919.

09/05 e 10/05  2015 DESCONTÃO Av.Cristiano Roças, 204. Tel.:3532 2633. DROGAMINAS Rua Cel.Sebastião Ramos Castro,133. Eldorado.Tel.:3532 2333

SANTA BERNADETE Av. Olegário Maciel,  936. Tel.: 3531 6765.

16/05 e 17/05  2015 SILVEIRA II Pça Independência, 489. Loja 02. D´OSMAR R.Ver.Benedito Augusto Vieira, 455.Vila Casal Tel:3531 5579

FARMANIA Av Beira Rio, 600 B.Tel.: 3532 1737.

23/05 e 24/05  2015 MONTREAL Pça Independência, 430. Tel.: 3532 1880. DROGAMINAS II R. Luiz Bigonha, 69. Louriçal. Tel:3532 7621.

INDUSTRIAL Av. Olegário Maciel, 796. Tel.: 3531 7444.

30/05 e 31/05  2015 FARMACRUZ Rua Peixoto Filho, 175 A. Tel.:3532 1066. JANSEN Av.Padre Arnaldo Jansen, 473. Tel.: 3531 4667.

SILVEIRA Rua São José, 91 ª Tel.: 3532 3526.

ESCALA DE PLANTÃO
DROGARIAS E FARMÁCIAS DE UBÁ - M.G.

Técnicos da prefeitura apresentam, aos Vereadores,  metas fiscais do 4º quadrimestre de 2014

Reunião teve como objetivo obter informações atualizadas sobre a situação do comércio e indústria do município
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Durante a reunião ordinária 
do dia 09/03, a Câmara de 
Ubá recebeu em seu plenário 
Prefeito Vadinho Baião e o 
Procurador Jurídico do 
Município, Dr.  Rodrigo 
Antônio Ribeiro. A visita foi 
solicitada pelo Vereador 
Jorge Gervásio, através do 
Requerimento nº 20/15, para 
que o Poder Executivo 
prestasse esclarecimentos 
sobre o Decreto nº 5.655, que 
fixou novos preços das tarifas 
do transporte público coletivo 
urbano e semiurbano no 
município de Ubá, a partir de 
02 de fevereiro de 2015. No 
c a s o  e m  q u e s t ã o ,  o  
transporte urbano, o preço 
das passagens passou de R$ 
2 , 1 0  p a r a  R $  2 , 3 0 ,  
configurando um reajuste de 
quase 10%.
Ao iniciar a reunião o 
vereador Jorge agradeceu a 
presença do Prefeito e do 
Procurador, e justificou seu 
convite argumentando que o 
serviço do transporte público 
de Ubá, executado por 
concessão pela Viação Ubá, 
tem se mostrado aquém do 
esperado, o que torna 
recente reajuste incoerente e 
inoportuno e, por isso, 
solicitou que as autoridades 
responsáveis pelo decreto 
prestassem explicações à 
sociedade.
C o m  f r e q u ê n c i a  s ã o  
a p r e s e n t a d a s  p e l o s  
v e r e a d o r e s  a l g u m a s  
reclamações de usuários, o 
q u e  d e m a n d a  u m a  
fiscalização mais rígida por 
parte da Prefeitura junto à 
prestadora do serviço. O 
Prefeito concordou que o 
serviço precisa sim ser 
m e l h o r a d o  e  s e  
comprometeu a verificar as 
possíveis falhas da Viação 
Ubá que forem apontadas 
pelos usuários e proceder às 
devidas providências caso 
sejam confirmadas após a 
fiscalização. 
Reajuste
Quanto ao reajuste no valor 
das passagens, Vadinho 
argumentou que em seis 
anos de seu governo houve 
apenas três aumentos, cujo 
reflexo foi de 4% acima da 
inflação do período. 
Sobre a possibilidade de 
resc isão cont ra tua l ,  o  
Procurador Jurídico explicou 
que é possível, desde que 
seja antecedida pelo devido 
procedimento administrativo 
prev is to  na leg is lação 
pertinente, como apuração e 
anál ise das in f rações,  
emissão de notificações, 
razoabilidade e proporcio-
na l idade das medidas 
punitivas, etc. 
Contrato
Com relação ao prazo do 
contrato (15 anos) e à 
possibilidade do serviço ser 
concedido a mais de uma 

empresa, como acontece em 
cidades vizinhas, o Prefeito 
explicou que o atual contrato 
foi assinado antes de 2009, 
no mandato anterior ao dele, 
e que nele prevê que a 
Viação Ubá prestaria o 
serviço com exclusividade, o 
que impede alterações 
contratuais do gênero. 
Além disto, Vadinho disse 
que não julga que seja o 
número de empresas que vai 
melhorar a qualidade, e sim, 
um contrato bem feito, com 
regras claras e rígidas, para 
aprimorar esta prestação de 
serviço. “Existem meios 
legais para buscar isto e nós 
vamos buscar estes meios 
para melhorar, para que a 
empresa possa melhorar a 
qualidade dos serviços. Não 
é o tempo de 15 anos e a 
troca de empresa que estão 
em jogo, e sim, a qualidade 
da prestação dos serviços. 
Vamos exercer mais o nosso 
poder de fiscalização e 
cob rança  pa ra  que  a  
popu lação  possa  sa i r  
ganhando”,  garant iu  o 
Prefeito.
Ausência de cobradores
O vereador Jorge questionou 
s o b r e  a  a u s ê n c i a  d e  
trocadores/cobradores nos 
ônibus, ficando toda a tarefa 
a cargo do motorista. O 
Prefeito informou que se 
estiver previsto no contrato 
de 2008 a obrigatoriedade de 
a  empresa manter  os  
trocadores, o Executivo a 
fará cumprir. No entanto, 
d i s s e  e l e ,  “ a t é  o n d e  
sabemos, nós não temos o 
direito de interferir na 
administração da empresa”. 
Ele se compro-meteu a, junto 
com o Procurador, examinar 
a legislação e o contrato, 
garantindo que tomara 
imediatamente as providên-
cias caso a empresa esteja 
descumprindo determina-
ções contratuais.
O Procurador  Jur íd ico 
informou que no caso de 
exigências que onerem a 
concessionária, é preciso 
t a m b é m  c o n s i d e r a r  a  
ques tão  do  equ i l í b r i o  
econômico e financeiro do 
contrato. Esclareceu ainda 
que quando se decidiu por 
permitir que a empresa não 
utilize trocador, isso impactou 
na manutenção do preço da 
tarifa do transporte coletivo. 
Mas garantiu que se a 
obrigatoriedade de manuten-
ção do cobrador t iver  
previsão legal e no contrato, 
seu cumpr imento será 
exigido pelo Executivo.
“Temos que compatibilizar a 
lei com o interesse público”, 
disse Dr. Rodrigo. Neste 
sentido, se comprometeu a 
enviar à Câmara um parecer 
escrito sobre esta obriga-
toriedade e já se manifes-
tando sobre isso.

O vereador Rafael Faêda 
afirma que, ao contrário do 
que informou o Prefeito, já 
f o r a m  d e s c u m p r i d a s  
obrigações legais pela 
Viação Ubá. “Há cerca de um 
ano foi determinado que 
t o d o s  o s  c a r r o s  q u e  
circulavam na cidade, mas 
eram emplacados fora de 
U b á ,  d e v e r i a m  s e r  
transferidos pra cá, o que é 
muito justo. Porém, a Viação 
U b á  t e m  u m  ô n i b u s  
circulando aqui com placa da 
Bahia, ou seja, paga o IPVA 
lá, mas ut i l iza nossas 
estradas e recolhe nosso 
dinheiro aqui. Isso é uma 
grave irregularidade. Além do 
mais os ônibus chegam aqui 
sucateados, restos de outras 
cidades, o que é uma falta de 
respeito com os usuários.” 
Sobre a situação da ausência 
de  t rocadores ,  Faêda  
informou que, diante de 
exigências sindicais, a 
câmara propôs, naquele 
mesmo dia, que seja editada 
uma lei regulamentando e 
exigindo que voltem a ser 
utilizados pela Viação Ubá.
Segundo o Prefeito, ele 
mesmo cobrou a regulari-
zação dos emplacamentos 
diretamente à Viação Ubá e a 
direção da empresa informou 
que não poderia realizar a 
transferência no ano pas-
sado, devido a trocas 
internas na administração, se 
comprometendo a fazer isso 
neste ano, o que será 
fiscalizado pelo Executivo. 
Mas disse não acreditar que, 
mesmo a empresa tendo um 
ou dois veículos emplacados 
em outro estado, o fato seja 
considerado justificativa para 
rescisão do contrato, e que, 
possivelmente, a Justiça iria, 
no máximo, notificá-los, 
determinando um prazo para 
a regularização.
O Procurador  Jur íd ico 
solicitou o envio da ata da 
reunião ao Executivo para 
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que seja instaurado o devido 
procedimento administrativo 
de forma a apurar as 
situações levantadas pelos 
vereadores Jorge e Faêda, e 
a empresa seja notificada 
para se manifestar a respeito.
Veículos adaptados
O vereador Pastor Darci 
alegou que os veículos 
utilizados pela Viação Ubá 
não estão devidamente 
adaptados para atender 
portadores de deficiência 
física, pelo menos não em 
número satisfatório, fato este 
que já havia motivado 
proposição apresentada na 
Casa, de autoria do vereador 
Jorge. O Prefeito respondeu 
que tal questão seria melhor 
respondida pela própria 
empresa, mas que isso 
também será fiscalizado pelo 
Executivo.
Em seguida, o vereador 
Vinícius Samôr afirmou que 
há muito tempo a empresa 
vem descumprindo disposi-
ções legais e contratuais, 
mesmo antes do mandato do 
atual prefeito, e que a 
fiscalização é falha, sem o 
rigor necessário, indagando 
se alguma vez a Viação Ubá 
já foi notificada pelo Exe-
cutivo, ao que o Procurador 
respondeu que não.
Vinícius também questionou 
sobre como é fe i ta a 
fiscalização do valor de 
faturamento informado pela 
concessionária, do qual parte 
é  r e p a s s a d o  p a r a  o  
Mun ic íp io .  Segundo o  
Prefeito, será analisada a 
viabilidade da bilhetagem 
eletrônica, o que facilitará a 
aferição e a fiscalização 
destes dados. Vinícius 
comentou, ainda, que a 
legislação pertinente ao 
serviço de transporte coletivo 
(Lei Municipal nº 3591/2007) 
não pode ser alterada pelos 
vereadores, mas o Poder 
E x e c u t i v o  t e m  e s t a  
prerrogativa de proceder à 

sua alteração para adequá-la 
à s  n e c e s s i d a d e s  d o s  
usuários, inclusive no tocante 
à exigência de se manter os 
trocadores.
O Procurador Dr. Rodrigo 
destacou que as colocações 
d o s  v e r e a d o r e s  v ã o  
contribuir muito para o 
trabalho de fiscalização do 
Executivo e garantiu que 
farão todos os comunicados 
formalmente, exigindo da 
empresa que melhore seus 
serviços e tomando as 
providências necessárias de 
imediato.
Encerrando sua participação, 
o Prefeito agradeceu o 
conv i te  da  Câmara  e  
ressaltou que o diálogo entre 
os poderes Legislativo e 
E x e c u t i v o  é  s e m p r e  
p r o d u t i v o  e  q u e  a s  
colocações feitas durante a 
reunião darão ao Município 
elementos para agir no 
sentido de atender os 
anseios da população e 
cobrar da Viação Ubá uma 
m e l h o r  q u a l i d a d e  n a  
prestação dos serviços. “Não 
é porque tem uma concessão 
de quinze anos que pode 
fazer o que quiser. Por isso 
conclamo que Executivo e 
Legislativo permaneçam 
juntos, cobrando que o 
prestador, que recebe pelo 
serviço, cumpra sua função. 
Garanto que ainda este mês 
iniciaremos as essas novas 
ações junto à empresa, como 
a implantação do bilhete 
único, redução do tempo de 
ida e volta do centro aos 
bairros, aumento do número 
de ônibus, evitando também 
os atrasos, e com qualidade”, 
finalizou Vadinho Baião.
Por fim, o Presidente da 
Câmara, vereador Samuel 
Gazolla, parabenizou os 
q u e s t i o n a m e n t o s  d o s  
vereadores e as explicações 
do Executivo, bem como a 
q u a l i d a d e  d o  d e b a t e  
realizado.

VEREADOR CARLOS DA SILVA RUFATO
Requerimento 052/15 - Solicitação: à Mesa 
Diretora, que elabore um Projeto de 
Resolução disciplinando o custeio de 
viagens de Vereadores e servidores para 
cursos de capacitação ou missões de 
representação. O referido Projeto de 
Resolução deverá estabelecer regras e 
limites para a autorização de viagens 
custeadas pelo Legislativo Municipal.
Indicação 057/15 - Solicitação: ao Prefeito, a 
pintura de uma faixa de pedestres e a 
construção de um redutor de velocidade em 
frente ao Campo do Olaria na Rua José 
Augusto Marcos, Bairro Olaria, a pedido dos 
moradores.
Requerimento nº 073/15- Solicitação: ao 
Prefeito, a urgente obra de reconstrução do 
muro que desabou no beco público 
Francisco Xavier Gomes, ao lado da 
escadaria do Bairro Primavera, que faz 
divisa com um terreno particular situado no 
nº 70. Vale lembrar que foi promessa do 
Executivo Municipal a rápida solução do 
problema, porém até o presente momento a 
situação permanece da mesma maneira. O 
presente pedido reitera o Requerimento nº 
278/13 de mesma autoria.
Indicação 056/15 - Solicitação: ao Sr. 
Prefeito, a limpeza geral do anel viário, na 
altura da comunidade do Córrego dos 
Braguinhas, bem como uma operação tapa 
buracos e a construção de um redutor de 
velocidade próximo à ponte, a pedido dos 
moradores.
Requerimento 065/15 - Solicitação: ao Sr. 
Prefeito, o calçamento da Rua Reginaldo 
Francisco Coelho, Bairro Jardim Élida, a 
pedido de seus moradores. O presente 
pedido reitera o Requerimento nº 078/14 de 
mesma autoria.
Representação 013/15 - Solicitação: 
convida o gerente da COPASA Ubá, Sr. 
Leandro Borges da Cruz, a comparecer a 
esta Casa de Leis para discorrer sobre 
assuntos de interesse da população de Ubá.
Requerimento 053/15 - Solicitação: ao Sr. 
Prefeito, que remeta a esta Casa 
informações relativas aos convênios 
firmados entre a Prefeitura Municipal e 
clínicas fisioterapeutas.
Requerimento 054/15 - Solicitação: ao Sr. 
Prefeito, esclarecimentos sobre a demora 
na conclusão da reforma do posto de Saúde 
do Bairro Santa Bernadete, que está há mais 
de dois anos atrasada, e quando a unidade 
está disponível à população, a pedido dos 
moradores. O presente pedido reitera o 
Requerimento nº 077/14 de mesma autoria.
Requerimento 055/15 - Solicitação: ao Sr. 
Prefeito, o asfaltamento da Rua Ceará, 
próximo ao Posto de Gasolina Zema, a 
pedido dos moradores. O presente pedido 
reitera, parcialmente, o Requerimento nº 
038/14-A de mesma autoria.
Requerimento 056/15 - Solicitação: ao Sr. 
Prefeito, o asfaltamento da Rua Alberto 
Ferreira de Souza que liga a Rua José 
Teixeira de Abreu, Bairro Santa Bernadete, a 
pedido dos moradores. O presente pedido 
reitera a Indicação nº 107/13 de mesma 
autoria.
Requerimento 057/15 - Solicitação: ao Sr. 
Prefeito, o calçamento da Rua Paschoalino 
Bianchi, a pedido dos moradores. O 
presente pedido reitera, parcialmente, o 
Requerimento nº 177/14 de mesma autoria.
VEREADOR CÉLIO BOTARO
Indicação 049/15 - Solicitação: ao Sr. 
Prefeito, a extensão de rede elétrica com 
luminárias na Vila Clementino, Comunidade 
Santo Anastácio, a pedido dos moradores.
Indicação 050/15 - Solicitação: ao Sr. 
Prefeito, a extensão de rede elétrica com 
luminárias na Vila Ribeiro, Comunidade do 
Córrego Fundo, a pedido dos moradores.
Indicação 063/15 - Solicitação: ao Prefeito, a 
instalação de duas placas indicativas na 
Rua Antônio Adriano de Melo, Bairro Centro, 
a pedido dos moradores.
Indicação 053/15 - Solicitação: ao Sr. 
Prefeito, a possibilidade de inserir na 
programação de obras da Prefeitura o 
calçamento das ruas da Vila Moreto, 
localizada na Rodovia Ubá-Visconde do Rio 
Branco, a pedido de seus moradores.

Indicação 054/15 - Solicitação: ao Sr. 
Prefeito, a possibilidade de inserir na 
programação de obras da Prefeitura o 
asfaltamento da Rua Antônio Sperandio, 
Bairro Mangueira Rural, a pedido de seus 
moradores.
Indicação 055/15 - Solicitação: ao Sr. 
Prefeito, a possibilidade de inserir na 
programação de obras da Prefeitura a 
limpeza e o calçamento da Rua Sem Saída, 
que está situada em frente ao Bar Rei do 
Pato, Bairro Olaria, a pedido de seus 
moradores.
Requerimento 064/15 - Solicitação: ao Sr. 
Prefeito, a possibilidade de inserir na 
programação de obras da Prefeitura a 
limpeza geral do final da Rua Manoel Casal, 
Beira Linha, no Bairro Vila Casal, a pedido 
de seus moradores. O presente pedido 
reitera o Requerimento nº 157/13 de mesma 
autoria
Moção de Congratulações e Aplausos 09/15 
- Solicitação: de inserir em Ata, ao Secretário 
Municipal de Obras de Ubá, Sebastião 
Carlos Viana e equipe, pelos relevantes 
serviços prestados à comunidade ubaense, 
principalmente junto à Zona Rural de nossa 
cidade.
VEREADOR DARCI PIRES DA SILVA – 
PASTOR DARCI  
Moção de Congratulações e Aplausos 
004/15 - Endereçada: ao Sr. Pastor José 
Waldemar de Aguiar pelo transcurso de 
mais um natalício.
Moção de Pesar 007/15 - Endereçada: aos 
familiares pelo falecimento da missionária 
Arlete Matos Diniz, ocorrido recentemente.
Indicação 058/15 - Solicitação: ao Prefeito, o 
prolongamento e o calçamento do final da 
Rua Israel, Bairro Fazendinha, a pedido de 
seus moradores.
Moção de Congratulações e Aplausos 
010/15 - Endereçada: ao Dr. Darci Roberti 
pelos bons trabalhos na unidade da 
EMATER Ubá.
Moção de Congratulações e Aplausos 
011/15 - Endereçada: à Igreja Mundial do 
Poder de Deus pelos seus 17 anos de 
fundação.
V E R E A D O R  J O R G E  C U S T O D I O  
GERVASIO – JORGE DA KOMBI
Indicação 033/15 - Solicitação: ao Setor de 
Fiscalização da Prefeitura, com cópia ao 
Ministério Público do Meio Ambiente, IBAMA 
e à Policia Ambiental, a fiscalização de uma 
obra de desaterro de um lote em que o 
proprietário está despejando a terra no rio 
próximo a sua propriedade, entrada da 
Pedra Redonda na Rua João Mariel, a 
pedido dos moradores.
Requerimento 051/15 - Solicitação: a Mesa 
Diretora, que os pedidos de licença para 
viagem, nos termos do Requerimento nº 
021/15, sejam feitos por escrito e 
protocolados para sua posterior leitura em 
Plenário. Dos pedidos deverão constar, 
ainda, os dias de saída e de chegada, bem 
como o prazo de duração e descrição do 
evento.
Requerimento 063/15 - Solicitação: ao Sr. 
Prefeito, a construção de uma calçada, com 
urgência, no final da Av. José Resende 
Brando, com início na Rua Adão Quintão, 
Bairro Bom Pastor. O presente pedido 
reitera o Requerimento nº 244/14 de mesma 
autoria e o Requerimento nº 110/14 do Edil 
Rafael Faêda de Freitas.
Representação 012/15 - Solicitação: ao Sr. 
Ten. Cel. Lúcio Mauro Campos Silva, 21º 
BPMMG de Ubá, a viabilidade de maior 
policiamento por meio de viaturas no Distrito 
de Diamante de Ubá, em razão do grande 
número de assaltos, a pedido de seus 
moradores.
Requerimento 031/15 - Solicitação: ao Sr. 
Secretário Municipal de Saúde, Cláudio 
Ponciano, requerendo no prazo máximo de 
15 dias, com fulcro no art. 56, parágrafo 
único da Lei Orgânica de Ubá, informações 
sobre a paralisação dos serviços da unidade 
de estratégia da saúde da família do Corte 
Grande que já ocorre há cerca de dez dias.
Requerimento 067/15 - Solicitação: ao Sr. 
Prefeito, para fiscalizar  e que tome medidas 
cabíveis, diante da situação irregular de 
carroceiros das imediações da Praça Guido 

Marlieri, no centro de Ubá.
Representação 011/15 - Solicitação: ao 
Deputado Estadual Dirceu dos Santos 
Ribeiro, que interceda junto à Secretária de 
Estado de Saúde, visando à aquisição de 
uma ambulância para servir a Comunidade 
de Diamante, desta cidade de Ubá, pois 
seus moradores se encontram carentes de 
um meio de transporte assistencial.
Moção de Congratulações e Aplausos 
005/15 - Endereçada: às mulheres da 
Câmara Municipal de Ubá, em razão da 
passagem do Dia Internacional da Mulher, 
comemorado no último dia 08 de março.
VEREADOR JOSÉ ALVES GERMANO 
Indicação 048/15 - Solicitação: ao Sr. 
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.
Representação 009/15 - Solicitação: ao 
Diretor do DRE/MG regional Ubá, estudos 
que permitam a construção de três 
lombadas próximas ao KM 01 do trevo das 
cidades Ubá-Rodeiro-Guidoval, a pedido 
dos moradores.
Requerimento 070/15 - Solicitação: ao 
Prefeito, a colocação de um redutor de 
velocidade na Rua Henrique Parma, Bairro 
Industrial, em frente ao Paulo's Lanches, a 
pedido dos moradores. O presente pedido 
reitera a Indicação nº 180/14 de mesma 
autoria.
Requerimento 071/15 - Solicitação: ao 
Prefeito, a colocação de uma cobertura e 
bancos em frente à Capela do Velório 
Municipal (parte baixa), para proporcionar 
maior conforto aos usuários, principalmente 
em dias de chuva e calor fortes. O presente 
pedido reitera a indicação nº 458/13 de 
mesma autoria.
Indicação 035/15 - Solicitação: ao Sr. 
P r e f e i t o ,  q u e  i n t e r c e d a  j u n t o  à  
concessionária ENERGISA Ubá para a 
instalação de aproximadamente 05 postes 
de iluminação pública na Rua Francisco 
Teixeira de Abreu, Bairro Palmeiras, nas 
adjacências do Frigorifico Faisão, a pedido 
dos moradores.
Requerimento 062/15 - Solicitação: ao Sr. 
Prefeito, o calçamento de um trecho, de 
aproximadamente 50 metros, da Rua 
Francisca Batalha, Bairro Noeme Batalha, 
bem como a instalação de um poste de 
iluminação pública. O presente pedido 
reitera, parcialmente, o Requerimento nº 
168/14 do edil Rafael Faêda de Freitas.
Representação 014/15 - Solicitação: à OI 
regional Ubá, a substituição do telefone 
público, orelhão, do Córrego do Santana, a 
pedido de seus moradores.
Indicação 030/15 - Solicitação: ao Sr. 
Prefeito, a construção de uma lombada na 
Rua Tenente Pedro Batalha, Bairro 
Caxangá, nas proximidades do nº 371, a 
pedido dos moradores.
Representação 010/15 - Solicitação: ao Sr. 
Coordenador do DRE-MG regional Ubá, 
estudos que permitam a construção de uma 
rotatória no trevo entre as cidades Ubá-
Guidoval-Rodeiro.
VEREADOR MAURICIO VALADÃO 
REIMÃO DE MELO – DR. VALADÃO
Requerimento 048/15 - Solicitação: ao Sr. 
Presidente da Associação Comercial e 
Industrial de Ubá, William Rosignoli, 
convidando-o a comparecer a esta Casa, 
para discorrer sobre a situação do comércio 
e da indústria de Ubá no momento atual, 
além de assuntos gerais de interesse da 
população.
Moção de Pesar 012/15 - Em razão: do 
falecimento do Dr. Carlos Adolpho de 
Carvalho Pereira, ocorrido recentemente.
Requerimento 061/15 - Solicitação: ao Sr. 
Prefeito, informações sobre o uso de água 
tratada pela COPASA na construção do 
Conjunto Habitacional na região do Córrego 
dos Mendes, nesta cidade.
VEREADOR OSWALDO PEIXOTO 
GUIMARÃES - OSWALDINHO
Indicação 059/15 - Solicitação: ao Prefeito, a 
colocação de placas indicativas na esquina 
da Rua São José Gomes Braga com a Rua 
Dr. Ângelo Porto, Bairro Boa Vista, 
sinalizando e indicando a Faculdade/Bairros 

Vila Casal e Palmeiras para o conhecimento 
dos motoristas que por ali trafegam.
Indicação 051/15 - Solicitação: ao Sr. 
Prefeito, a possibilidade de proceder, 
urgentemente, a limpeza geral da Rua dos 
Ferroviários, Bairro Bela Vista, que se 
encontra com intenso matagal, bem como 
do escadão ali existente, usado pelos alunos 
chegarem à faculdade, que devido a grande 
sujeira está impossibilitando-os de usarem 
esse acesso, além de estar sendo utilizado 
como esconderijo por meliantes, a pedido 
dos moradores.
Indicação 060/15 - Solicitação: ao Prefeito, 
providências no sentido de fiscalizar e coibir 
a constante retirada de água do Ribeirão 
localizado na Comunidade do Peixoto Filho, 
nas proximidades da ponte, levando-se em 
consideração a falta de água e que 
consequentemente este procedimento 
poderá ser danoso para o município.
Indicação 061/15 - Solicitação: ao Sr. 
Prefeito, a reforma do bueiro localizado em 
frente ao nº 90 da Rua Jerônimo Salgado, 
Centro, que se encontra afundado, e tem 
trazido perigo para as ocorrências de 
acidentes no local.
Requerimento 049/15 - Solicitação: à 
comissão de Ética e do Decoro Parlamentar 
que investigue e tome as providencias 
cabíveis no que tange as denuncias na 
primeira reunião ordinária do ano, referente 
ao gasto desordenado com diárias nesta 
Casa em 2014 e janeiro de 2015.
VEREADOR RAFAEL FAÊDA DE 
FREITAS
Requerimento 068/15 - Solicitação: ao 
Prefeito, que remeta a esta Casa de Leis a 
justificativa pela demora das obras de 
reforma na calçada da Av. Comendador 
Jacinto Soares de Souza Lima (Av. Beira 
Rio), bem como o valor orçado, o prazo de 
execução e a cópia do contrato de 
execução.
Requerimento 069/15 - Solicitação: ao 
Prefeito, informações sobre o andamento 
das obras de construção do reservatório de 
água no Distrito de Diamante de Ubá. O 
presente pedido reitera o Requerimento nº 
042/15 de mesma autoria.
Requerimento 072/15 - Solicitação: ao Sr. 
Secretário do Ambiente e Mobilidade 
urbana, Felippe Tamiozzo Pereira Torres, 
convocando-o a comparecer a uma reunião 
desta Casa de Leis, com o objetivo de 
debater sobre assuntos pertinentes a sua 
área de atuação na Administração 
Municipal.
Indicação 033/15 - Solicitação: a construção 
de rede de captação de água pluvial na Rua 
Guerino Peron, Bairro Cristal, a pedido dos 
moradores.
Indicação 034/15 - Solicitação: ao Sr. 
Prefeito, a construção um redutor de 
velocidade na Rua Eliza Amaral Peron, 
Bairro Agroceres, nas proximidades do nº 
225, a pedido dos moradores.
Indicação 052/15 - Solicitação: ao Sr. 
Prefeito e ao Sr. Felipe Fillipe Tamiozzo, 
Secretário de Ambiente, solicitando-lhes o 
corte de bananeiras na Rua dos 
Franciscanos, próximo ao nº 299, Bairro São 
Sebastião, nos fundos com o córrego ali 
existente, a pedido e com a concordância 
dos moradores.
Requerimento 058/15 - Solicitação: ao Sr. 
Prefeito, que remeta a esta Casa de Leis 
informações sobre a atual situação do 
auxílio financeiro fornecido à Banda 22 de 
Maio e se o Executivo Municipal faz uso do 
espaço fornecido pela entidade.
V E R E A D O R A  R O S Â N G E L A  
ALFENAS 
Indicação 032/15 - Solicitação: ao Sr. 
Prefeito, providências para dotar a Rua 
Projetada F, do Bairro San Raphael, dos 
serviços de infraestrutura mínima, quais 
sejam, rede de esgotamento sanitário, 
calçamento e iluminação pública.
Moção de Congratulações e Aplausos 
006/15 - Motivo: pelo transcurso do DIA 
INTERNACIONAL DA MULHER, no dia de 
ontem, marcado por comemorações e 
reivindicações em todo o mundo.
VEREADOR PROFESSOR SAMUEL 
GAZOLLA LIMA

Indicação 062/15 - Solicitação: ao Prefeito, 
para criar o “Conselho Municipal para a 
Promoção da Igualdade Racial”, a partir do 
ante projeto apresentado junto à indicação.
Requerimento 059/15 - Solicitação: ao Sr. 
Prefeito, para providenciar a criação do 
Plano de Mobilidade Urbana da cidade de 
Ubá, pois conforme a Política Nacional de 
Mobilidade Urbana, estabelecida pela lei 
12.587 em 2012, o limite para a confecção 
dos planos é abril de 2015 e as prefeituras 
que não cumprirem a medida poderão 
perder acesso a recursos federais para 
investimento em transporte e mobilidade 
urbana.
VEREADOR VINICIUS SAMÔR DE 
LACERDA 
Indicação 064/15 - Solicitação: ao Prefeito, 
a instalação de meios-fios em frente à 
Comunidade Monte Tabor (Comunidade 
Religiosa), Bairro Palmeiras, a pedido dos 
moradores.
Requerimento 060/15 - Solicitação: ao Sr. 
Prefeito, que remeta a esta Casa de Leis a 
especificação detalhada das notas ficais, 
que seguem em anexo, sobre os serviços 
de publicidade e propaganda contratadas 
pela Prefeitura Municipal de Ubá.
Indicação 065/15 - Solicitação: ao Prefeito, 
a poda das árvores da Praça São Januário, 
bem como a recolocação da fiação elétrica 
que passa sobre as árvores, em frente ao 
fórum, para uma elevação maior, pois está 
atrapalhando e oferecendo risco de 
acidente às crianças que fazem uso dos 
brinquedos (pula-pula e escorregador) no 
referido local.
Requerimento 066/15 - Solicitação: à 
Secretária de Educação de Ubá, Sra. Maria 
do Carmo de Melo Coelho, a possibilidade 
de adquirir para todas as escolas municipais 
e bibliotecas de Ubá o livro “Quilombola – O 
Lamento de um Povo Negro”, da autora 
Maria Luiza Marcelino e do escritor 
Weverton Marcelino, tendo em vista a 
importância da cultura quilombola para 
nosso município.
VEREADOR VINICIUS SAMÔR DE 
LACERDA e RAFAEL FAÊDA DE 
FREITAS
Requerimento 050/15 - Solicitação: à Mesa 
Diretora da Câmara Municipal de Ubá 
agende uma reunião especial com os 
Vereadores para o repasse do Curso de 
Tributos Municipais.
Projeto de Lei 007/15 - Solicitação: projeto 
que institui “Nota Premiada” e dispõe sobre 
a concessão de créditos fiscais e sorteio de 
prêmios e dá outras providências.
Projeto de Lei 008/15 - Solicitação: projeto 
que dispõe sobre a política municipal de 
incentivo à inovação e dá outras 
providências.
VEREADORES DARCI PIRES DA SILVA e 
R O S Â N G E L A  A L F E N A S  
 
Moção de Congratulações e Aplausos 08/15 
- Solicitação: de inserir em Ata, à Direção da 
Faculdade Governador Ozanam Coelho, 
FAGOC, por intermédio de seu Diretor 
Marcelo de Oliveira Andrade e a 
Coordenadora Luciene Rinalde Colli, pela 
aula magna do curso de direito, ocorrido 
recentemente.
VEREADORES JORGE CUSTODIO 
GERVASIO E CARLOS DA SILVA RUFATO
Indicação 036/15 - Solicitação: ao Sr. 
Prefeito, que o PSF do Bairro Agroceres não 
seja deslocado para outro bairro e que seja 
transferido para as instalações do Banco de 
Alimentos, a pedido de seus moradores.
Representação 015/15 - Solicitação: ao Sr. 
Ten. Cel. Lúcio Mauro Campos Silva, 21º 
BPMMG de Ubá, a possibilidade de maior 
policiamento, por meio de viaturas, nas 
proximidades do Posto de Saúde do Bairro 
Agroceres, a pedido de seus moradores.
VEREADOR DARCI PIRES DA SILVA, 
VEREADOR RAFAEL FAÊDA DE 
FREITAS E                          VEREADOR 
VINICIUS SAMÔR DE LACERDA
Indicação 032/15 - Solicitação: ao Sr. 
Prefeito, a possibilidade de providenciar, 
urgentemente, medidas que promovam 
maior segurança ao PSF do Bairro 
Agroceres.

O Presidente da Câmara, 
vereador Samuel Gazolla, 
e os vereadores Carlos 
Rufato e Vinícius Samôr 
participaram, nos dias 20 e 
21 de março, em Belo 
H o r i z o n t e ,  d o  8 7 º  
Seminário Brasileiro de 
Prefeitos, Vereadores, 
P r o c u r a d o r e s ,  
Controladores Internos, 
Secretários e Assessores 
Municipais (Edição: Minas 
Gerais, Rio de Janeiro e 
Espírito Santo), realizado 
pelo Instituto Tiradentes.
Ao final do evento, os 
par lamentares Carlos 
Rufato e Vinícius Samôr 
foram condecorados com a 
“ M e d a l h a  A l f e r e s  
T i r a d e n t e s ” ,  q u e  é  
c o n f e r i d a  m e d i a n t e  

criteriosa seleção de 
políticos com aprovação 
em pesquisa de opinião 
pública, e que possuam 
ilibada idoneidade moral e 
r e l e v a n t e s  s e r v i ç o s  
prestados em prol da 
comunidade.
A mencionada pesquisa foi 
realizada nos estados de 
Minas Gerais, Espírito 
Santo e Rio de Janeiro, por 
amostragem, via consultas 
telefônicas aos munícipes, 
do dia 26 de janeiro ao dia 
06 de fevereiro e apurou 
que os vereadores Vinícius 
Samôr, Rosângela Alfenas 
e Carlos Rufato foram os 
melhores avaliados em 
Ubá.
O Seminário contou com a 
presença de importantes 

palestrantes entre os 
quais: o Deputado Federal 
e Economista Reginaldo 
L o p e s ;  o  A d v o g a d o  
M u n i c i p a l i s t a ,  D r .  
Randolpho Martino Junior; 
do Mestre em Direito, 
Pesquisador e Procurador 
da Assembleia Legislativa 
de Minas Gerais. Dr. 
Florivaldo Dutra de Araújo; 
o Especialista em Direito 
Sanitário e Promotor de 
Justiça do Ministério 
Público de Minas Gerais 
Professor Doutor Luciano 
Moreira; o Mestre em 
Administração Pública, Dr. 
R o g é r i o  A s s i s ;  e  o  
D e p u t a d o  F e d e r a l ,  
Advogado e Administrador, 
Rodrigo de Castro.

Vereadores recebem homenagem do Instituto Tiradentes

Reajuste no valor das passagens, diante da deficiência dos serviços,
 motivou requerimento de reunião feito pelo Vereador Jorge Gervásio

Vereadores questionaram a prestação de serviços da Concessionária

Carlos Rufato (E) e Vinícius Samôr (D)



REFLEXÃO POLÍTICA
Significado de "reflexão": 1 Ato ou efeito de refletir. 2 
Prudência, juízo, tino, pensamento sério. 3 Meditação .
Significado de "política”: 1 Arte ou ciência de governar. 
2 Arte ou ciência da organização, direção e 
administração de nações ou Estados. 3 Bem Comum. 4 
Ato de governar, de administrar e cuidar das instituições 
públicas. 5 Trata-se da convivência entre diferentes. O 
termo tem origem no grego politiká, uma derivação de 
polis que designa aquilo que é público.
Com esses breves significados quero transmitir a 
urgente necessidade de reflexões e consequentemente 
transformações na política. Resignificar as coisas, as 

palavras, as ações e o modelo de vida no mundo de hoje é desafiador e preciso. O 
Cardeal Dom Evaristo Arns dizia: “Não participar da política, omitir-se, é a pior 
forma de fazer política”. A sabedoria popular diz: “A pior política é a política dos 
braços cruzados”. O papa Paulo VI dizia: “Política é a melhor forma de amar o 
próximo”. Nesse tempo de páscoa, passagem, passagem da morte para a vida/ 
ressurreição, Jesus mais uma vez nos ensina que Ele veio testemunhar a chegada 
do Reino de Deus. O Reino acontece através da Graça de Deus e da nossa 
participação. A participação política é uma maneira de ajudar o Reino de Deus 
acontecer. Portanto. Se não fizermos a nossa parte e se ficarmos parados, estamos 
atrapalhando o projeto de Deus. Nossa missão é sermos o “sal da terra e a luz do 
mundo” (Mt 5,13-16). Não basta ficar maldizendo as podridões e as trevas do 
mundo. Quem critica deve ser propositivo.
Assim deixo aqui minha pequena mensagem e alguns contatos para a participação 
em nosso mandato: e-mail: vsdl@oi.com.br e vinicius@camarauba.mg.gov.br
Facebook: www.facebook.com/ViniciusSamordeLacerda

Carlos Adolpho de Carvalho Pereira nasceu em Juiz de Fora, Minas 
Gerais, no dia primeiro de janeiro de 1938, tendo como avós 
maternos Adolpho Euzébio de Carvalho e Ernestina Castro de 
Carvalho. O avô era grande produtor de café em Carangola, na 
Zona da Mata Mineira, onde foi prefeito na década de 1920. Seus 
avós paternos eram Antonio Carlos Pereira e Thereza Dutra de 
Moraes Pereira que moravam em Santo Antonio do Aventureiro. 
Seu pai, Antonio Carlos Pereira Filho, era médico dermatologista e 
foi diretor da Faculdade de Medicina de Juiz de Fora na década de 
1960. Profissão que Carlos Adolpho Pereira também escolheu e, 
inclusive, na mesma especialidade. Ele graduou-se em Medicina 
pela Universidade Federal de Juiz de Fora (1961), especializou-se 
em Dermatologia pela Sociedade Brasileira de Dermatologia 
(1968) e fez doutorado em Medicina pela Universidade Federal do 
Rio de Janeiro. Doutor Carlos Adolpho de Carvalho Pereira atuou 
no Corpo Clínico da Santa Casa por 52 anos, tendo sido Chefe dos 

Ambulatórios do Hospital durante dez anos, chefe do Departamento de Dermatologia da Santa 
Casa de Juiz de Fora de 1978 a 2004 e membro da Irmandade Nosso Senhor dos Passos – 
mantenedora da SCMJF - por 37 anos. Também foi professor adjunto de Dermatologia da UFJF, 
professor Livre Docente em Dermatologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Foi 
diretor da Faculdade de Medicina da UFJF, presidente da Sociedade de Medicina e Cirurgia de 
Juiz de Fora, vice-presidente da Associação Médica de Minas Gerais, vice-presidente da 
Associação Médica Brasileira, Membro da Academia Americana de Dermatologia, coordenador 
de pesquisa da UFJF, coordenador da Residência Médica da UFJF, chefe do departamento de 
Clínica Médica da Faculdade de Medicina da UFJF e um dos fundadores e presidente da Unimed 
Juiz de Fora. Atualmente, ele ocupava o cargo de vice-presidente da Santa Casa de Juiz de Fora, 
desde 2010. Tinha amor à literatura e às artes plásticas, era membro da Academia Jurídica de 
Letras de Juiz de Fora, tendo publicado em vida dois títulos: Um tempo que nem passou (2013), 
uma autobiografia, e Folhas de Figo (2014), um livro de crônicas. Dr. Carlos Adolpho deixou 
muitos clientes e amigos em Ubá e foi o responsável pela formação de inúmeros dermatologistas 
nesta cidade e região. Em reconhecimento ao seu grandioso trabalho, o Poder Legislativo 
Ubaense, neste momento de dor e saudade, externa aos amigos e familiares, sinceras e sentidas 
condolências. 

Gostaríamos de reivindicar da Copasa um “plano B” 
urgentíssimo em ação. Sim, pelo menos um faz de 
conta que há uma preocupação com o caos que se 
aproxima. Quem viver verá. As coisas vão complicar 
e muito. 
Os fortes empresários, os fortes condomínios 
compram quantos caminhões pipas quiserem. Agora 
a classe média e os pobres que trabalham nas fábricas, 
nas construções, também merecem a nossa 
preocupação. Como cozinhar, com tomar banho?
As companhias de energia elétrica contam com um 
plano B, sendo o horário de verão. Os agricultores, 

não tendo chuva, fazem irrigações. Todos estão dando o seu jeito. E agora, a 
nossa Copasa não se mexe, e veja que ela é defendida até por alguns 
Vereadores como sendo a única capaz de prestar os nossos serviços. É uma 
inverdade.
Não vamos “chover no molhado” e enumerar o que ela não fez nos 40 anos. Os 
estudantes das nossas escolas sabem de “cor e salteado” o que ela está nos 
devendo. Não precisa investir milhões. É uma questão de responsabilidade 
com os munícipes e até um gesto de amor ao próximo. 
O “plano B” seria, urgentemente, construir vários poços artesianos em vários 
bairros de Ubá. Aproveitar as águas das chuvas com barraginhas. Incentivar as 
indústrias com os seus grandes galões a reaproveitar a água da chuva. O plano 
de saneamento básico já aprovado por esta Casa é a solução a médio e longo 
prazo. Que Deus ilumine os nossos governantes. Até a próxima, se Deus 
quiser.

Olá. Tudo na mais perfeita paz? Espero que sim!
Vivemos em um mundo globalizado, integrado, no 
qual as ações de alguns, mesmo que não estejam 
pertos de nós, influenciam em nossas vidas. É assim 
com os nossos vizinhos da casa ao lado, da próxima 
rua, do outro bairro, e até mesmo de outra cidade. 
Digo isto pensando nas pessoas que perdem suas 
vidas diariamente nas estradas pelas quais 
precisamos passar cotidianamente. Várias são as 
pessoas que moram em uma cidade e trabalham em 
outra. Ubá recebe vários trabalhadores de algumas 
cidades da região, e precisamos pensar no bem 
comum.
Com es te  pensamento ,  apresen tamos  a  

Representação 010/15 solicitando que o Coordenador do DER/MG Regional 
Ubá realize os estudos técnicos necessários que permitam a construção de uma 
rotatória entre as cidades de Ubá, Guidoval e Rodeiro. No trevo existente, 
vários acidentes acontecem por uma impossibilidade de um retorno adequado. 
Acreditamos que uma rotatória irá permitir maior fluidez e eficiência ao 
trânsito daquela localidade. Solicitamos ainda, na Representação 009/15, 
também encaminhada ao Coordenador do DER/MG Regional Ubá, que 
realize estudos para a construção de três lombadas próximas ao KM 01 do 
mesmo trevo.
Já na Indicação 048/15, solicitamos ao prefeito Vadinho Baião a construção de 
duas lombadas na Rodovia Ubá-Guidoval, na altura do KM 06, uma antes do 
ponto de ônibus e outra após ao mesmo, a pedido dos moradores. Acreditamos 
que estas mudanças, podem beneficiar várias famílias a continuar unidas, 
sempre com seus entes queridos.

Caros eleitores, venho, mais uma vez, por meio deste 
jornal, apresentar meu trabalho de vereador. No dia 
09/03/2015, apresentei o Projeto de Lei de 
nº011/2015, que determina o fim da dupla função dos 
motoristas de ônibus. 

É inaceitável que o motorista tenha duas funções, a 
de motorista e a de cobrador. Assim, a empresa de 
ônibus deverá retornar com os cobradores, o que 
garante mais agilidade, conforto e segurança aos 
passageiros. 

Também, são de minha autoria três emendas ao projeto de lei que instituiu o 
novo Plano de Abastecimento de Águas do Município, de número 001/2015, 
que determina à concessionária vencedora da licitação pública, a construção 
de barragens para que tenhamos um reservatório de água suficiente para 
enfrentarmos o período de estiagem, suprindo as necessidades da população 
de Ubá. Outra emenda foi para solicitar a construção de barraginhas em locais 
estratégicos e, ainda, uma emenda para que a empresa concessionária de águas 
dê apoio logístico e financeiro ao produtor rural para que eles possam ajudar 
na conservação das nascentes, pois eles são os verdadeiros produtores de água.

Essa prática já é uma realidade em algumas cidades brasileiras e também em 
outros países. Portanto, tenho convicção de que poderei contar com o apoio 
dos vereadores neste projeto para que possamos, assim, dar uma maior 
proteção a este bem tão importante que é a água.

A cada ano, a Organização das Nações Unidas (ONU) abre 
novas discussões sobre a água, com o objetivo de garantir sua 
preservação no Planeta. Essa reunião acontece no dia 22 de 
março, desde 1992, motivo pelo qual foi instituído como o dia 
mundial da água. Desses encontros surgiu a Declaração 
Universal dos Direitos da Água, a fim de mostrar ao mundo sua 
importância e a necessidade em ser preservada, para que não 
acabe a vida no planeta. A água cobre cerca de 70% da 
superfície terrestre, aparecendo sob a forma de lagos, rios, 
mares e oceanos. Boa parte do corpo humano também é 
constituída de água e, para mantê-lo em perfeito 
funcionamento, devemos manter um bom consumo da mesma, 
para cuidar da hidratação do corpo. Mas não é somente para o 
homem que a água é importante. Ela também é fundamental 
para a vida animal e vegetal, pois todos os seres vivos 

necessitam dela para sobreviver. O homem tem destruído a natureza em diversos aspectos, 
comprometendo a manutenção desse bem natural. Com isso, as gerações futuras correm o 
risco de passar sérios problemas, devido à escassez de água no mundo. Para colaborar com a 
economia de água devemos ter consciência ao utilizá-la. Ao escovar os dentes, evite deixar a 
torneira aberta; não tome banhos demorados; não lave louça com a torneira aberta; não limpe 
as calçadas tirando as sujeiras com água (o melhor é varrer primeiro); junte roupas para lavá-
las em quantidade maior; não faça a barba com a torneira aberta; entre outras economias. 
Observe os hábitos das pessoas que moram com você, ensinando-as sobre as formas corretas 
de utilizar a água, para não desperdiçá-la. Se cada um der a sua colaboração, conseguiremos 
manter a água no planeta e, consequentemente, a qualidade de vida das pessoas. Levando-se 
em consideração a importância da água, este Vereador apresentou uma proposição na 
Reunião do último dia 23/03/15, dirigida tanto ao Chefe do Executivo Municipal, quanto à 
COPASA solicitando-lhes providências no sentido de fiscalizar e coibir a constante retirada 
de água do Ribeirão localizado na Comunidade de Peixoto Filho, nas proximidades da ponte, 
levando-se em consideração a falta de água e que consequentemente este procedimento 
poderá ser danoso para o Município de Ubá. 

Saudações caros leitores! Neste mês de março houve grande 
temor da comunidade do Bairro Agroceres devido à 
possibilidade de transferência do PSF para outro bairro em 
razão da insegurança naquela localidade. Estive presente em 
duas reuniões no salão comunitário do Agroceres juntamente 
com o Secretário de Saúde, Comandante do 21º Batalhão de 
Policia Militar de MG, Ouvidor de Saúde e população 
interessada, em que teve como assunto o futuro do posto de 
saúde daquele bairro.  Sugeri ao Executivo Ubaense, através 
da Indicação nº 036/15 e após ouvir a população local, a 
possibilidade de uso das instalações do Banco de Alimentos, 
pois há muitos doentes e idosos que têm dificuldade em 
deslocamento de grandes distâncias. Reivindiquei, também, 
o aumento do número de medicamentos no PSF, devido a sua 

constante falta. Por meio da Representação nº 015/15, solicitei ao Sr. Ten. Cel. Lucio 
Mauro Campos Filho, Comandante do 21º BPMMG, um maior policiamento, por meio de 
viaturas, nas proximidades do Posto de Saúde. É constante a queixa dos usuários do PSF 
do referido bairro em virtude da insegurança instaurada pelos usuários de drogas e furtos 
cometidos aos transeuntes no local. O PSF é utilizado em sua maioria por idosos que não 
podem se deslocar a outros postos de saúde, sendo essa a única opção disponível. A 
população do Bairro Bom Pastor também foi lembrada, através do Requerimento nº 
063/15. Solicitei ao Executivo Municipal a construção de uma calçada no final da Av. José 
Resende Brando, com início na Rua Adão Quintão, Bairro Bom Pastor. Nesse local existe 
uma curva perigosa, em que não há a presença de uma calçada adequada, motivo pelo qual 
pedestres sofrem de iminente perigo, o que justifica este pedido e que deve ser realizado 
com urgência pelo Poder Público, desta forma evitando acidentes. Gostaria de deixar claro 
meu compromisso com toda a comunidade dos Bairros Agroceres, Bom Pastor e Corte 
Grande. Gostaria de, mais uma vez, deixar claro e reafirmar que o PSF não será transferido 
para outro bairro. Despeço-me agradecendo à atenção e estou à disposição para quaisquer 
dúvidas e pedidos. Aguardo-lhes na próxima edição do Legislativo Ubaense!

Indicação 003/15
Solicitação: ao Prefeito, a pedido dos munícipes que 
participaram da Audiência Pública, realizada dia 
17/12/14, para a revisão da Lei Orçamentária 2015, ou 
seja, substituição da placa de trânsito “Proibido 
Estacionar”, após passagem da linha férrea (Espaço 
Recanto Verde), lado direito da rodovia Ubá-Rodeiro, 
por uma placa maior.

Indicação 002/15
Solicitação: ao Prefeito, a pedido dos munícipes que 
participaram da Audiência Pública, realizada dia 
17/12/14, para a revisão da Lei Orçamentária 2015, ou 

seja, a colocação de um poste de energia no final da Rua Sebastião Bressan, 
esquina com a Rua José Marcelo da Rocha.

Indicação 001/15
Solicitação: ao Prefeito, a pedido dos munícipes que participaram da Audiência 
Pública, realizada dia 17/12/14, para a revisão da Lei Orçamentária 2015, ou seja, 
que termine a obra no córrego do Bairro Santa Bernadete, pois os moradores estão 
sofrendo prejuízos com a chuva.

Indicação 004/15
Solicitação: ao Prefeito, a pedido dos munícipes que participaram da Audiência 
Pública, realizada dia 17/12/14, para a revisão da Lei Orçamentária 2015, ou seja, 
rede para captação de águas pluviais, próximo ao Posto Zema, Rua Ceará, Bairro 
Industrial.

A Vereadora signatária requer, na forma regimental, 
seja consignado em ata o registro de uma manifestação 
de júbilo do Poder Legislativo Ubaense pelo 
transcurso do DIA INTERNACIONAL DA 
MULHER, no dia de ontem, marcado por 
comemorações e reivindicações em todo o mundo.
Trata-se de uma data de afirmação, pois é um dia que 
marca a luta histórica das mulheres em busca da 
igualdade de direitos, de respeito, de combate à 
violência, sobretudo doméstica, e toda a sorte de 
discriminações. Mas é também uma data de 
comemorações e de reverência ao gênero feminino, 

gênese da criação e matriz da humanidade e que hoje está presente, como 
protagonista, em todos os segmentos da vida social, numa caminhada de lutas, 
pautada por muitas vitórias.
São cozinheiras, cientistas, empresárias, faxineiras, garis, magistradas, 
motoristas, operárias, políticas, professoras, profissionais liberais, promotoras 
de justiça, servidoras públicas e tantas mais... são mulheres todas elas na luta 
diária pela sobrevivência, sem privilégios, muitas sendo mães e pais ao mesmo 
tempo,  que se desdobram em múltiplas funções para desempenhar o seu papel 
de trabalhadora, de dona de casa, de esposa e sobretudo de mãe, função esta que 
lhe consome a atenção e preocupação nas vinte e quatro horas do dia.
Que fique registrado o aplauso do Legislativo Ubaense a todas as mulheres, por 
seus valores individuais e coletivos; que fique evidenciado o apoio da Câmara 
Municipal de Ubá à luta das mulheres pela igualdade de direito entre os gêneros 
e, sobretudo, que nunca emudeça a voz de protesto dos Vereadores Ubaenses 
contra toda espécie de violência e discriminação da mulher.

Indicação 205/14
O Vereador que abaixo assina requer, na forma 
regimental e após a devida aprovação plenária, o envio 
de correspondência ao Exmo. Sr. prefeito de Ubá, 
Edvaldo Baião Albino, solicitando-lhe que determine 
ao setor competente da prefeitura, estudos técnicos 
visando à elaboração de um projeto de 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 na Comunidade dos Mendes. O 
presente pedido reitera a indicação 088/13.

Requerimento 05/14
O Vereador que abaixo assina requer, na forma regimental e após a devida 
aprovação plenária, o envio de correspondência ao Exmo. Sr. prefeito de Ubá, 
Edvaldo Baião Albino, solicitando-lhe que determine ao setor competente da 
prefeitura, a viabilização de estudos técnicos necessários para a construção de 
uma ponte de concreto na comunidade rural de Ubá Pequeno, nas proximidades da 
propriedade do Sr. Zico Teixeira, reiterando a Indicação 90/13.

Requerimento 138/14
O Vereador que abaixo assina requer, na forma regimental e após a devida 
aprovação plenária, o envio de correspondência ao Exmo. Sr. prefeito de Ubá, 
Edvaldo Baião Albino, reiterando-lhe pedido contido na Indicação 009/14, ou 
seja, determinar ao setor competente da prefeitura a construção de ponte de 
concreto no Córrego Santo Anastácio, próximo à Igreja de São Judas Tadeu.

DIA MUNDIAL DA ÁGUA? TEMOS O QUE COMEMORAR?
No último dia 22 de Março, comemoramos o dia mundial da água, criada em 1992 pela Organização das Nações Unidas (ONU), visa à ampliação da discussão 
sobre esse tema tão importante, além de instituir o Dia Mundial da Água, divulgou a Declaração Universal dos Direitos da Água, que é ordenada em dez 
artigos que busca valorizar este tão importante recurso ambiental. Esse dia nos remete à reflexão da atual crise hídrica da cidade de Ubá e nos exige repensar a 
forma como lidamos com este importante recurso natural. Não é somente a falta de chuvas! É evidente que a falta de planejamento governamental, incluindo aí 
a concessionária (COPASA) e o uso indiscriminado por toda sociedade, como se o recurso fosse inesgotável, colaboram para o atual e o triste cenário que está 
por vir. Na minha opinião, agora e nos próximos meses, a situação é de extrema preocupação em nossa cidade. O que fazer? É preciso discutir, mobilizar e 
principalmente, agir! Como iremos lidar com a extrema escassez no próximo período de seca? Quais ações ambientais, de fiscalização, de cunho educacional 
e conscientização pelo uso racional está sendo adotado? Qual é o plano de contingência? Como iremos dar continuidade ao fornecimento de água às áreas 
prioritárias como saúde, educação e demais serviços essenciais? Como iremos garantir o mínimo necessário às atividades de alimentação e asseio à 
população? Que forma iremos utilizar para melhor comunicar as ações à população? Principalmente a população mais carente e das partes altas da cidade? 
Enfim, a crise poderia até não ser evitada, em função da falta de chuvas, mas com certeza poderia ser minimizada. Vamos agir? Em relação a isso, a Câmara de 
vereadores têm cumprido seu papel e apresentado uma séria de indicações, requerimentos e encaminhamentos para cobrar o posicionamento das autoridades, 
seja ela a própria concessionária dos serviços que é a COPASA, a Prefeitura e o Ministério Público, além de ser o fórum de discussão para buscarmos soluções 
para minimizar a situação da crise hídrica em nossa cidade.
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