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A voz da melhor idade

Debate público reúne 
bombeiros e sociedade

 
Legislativo chega aos bairros da cidade com o Câmara nas Comunidades 

Parlamento Jovem 
Minas 2016

 
Centenas de estudantes visitam mostra de animais empalhados na Câmara

Cerimônia de instalação do PJ de Ubá – 2016 é 
realizada com participação de jovens, professores, 

diretores, representantes de escolas públicas e 
particulares e vereadores da cidade e região.

Onze representantes de 
entidades de Ubá foram 

empossados em 
solenidade de 

lançamento do Projeto 
Câmara da Melhor 
Idade. O evento foi 

realizado pela Escola do 
Legislativo da CMU com 
a presença de dezenas 

de convidados.

O exercício da profissão de bombeiro civil dentro 
das edificações e a fiscalização dos cursos desta 
área, oferecidos em Ubá, ganharam destaque na 

discussão ocorrida na CMU.
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Despertando a consciência ambiental 
 CMU traz exposição de animais empalhados da UFV

Estudantes de diversas escolas 
das redes municipal, estadual e 
particular de ensino de Ubá e da 
rede municipal de Senador 
Firmino, além de alunos do 
Centro de Referência em 
Assistência Social de Ubá, 
visitaram, durante o mês de 
março, na Câmara Municipal 
de Ubá, a exposição de animais 
empalhados do Museu João 
Moojen da Universidade 
Federal de Viçosa.
Os estudantes conheceram os 
seguintes animais: tamanduá-
mirim, tatu-galinha, gato 

mourisco, gato-do-mato, furão, 
pele de sucuri, gambá, teiú, 
falcão, araçari, cachorro-
vinagre e pica-pau. O material 
é acompanhado por banners 
explicativos para orientação 
dos visitantes.
O objetivo da exposição foi 
despertar nos estudantes a 
consciência ambiental ,  a 
valorização da nossa fauna e a 
necessidade de sua preservação 
por meio de espécies de nossa 
região, algumas das quais já em 
extinção.

Parlamento Jovem é instalado em Ubá
Cerca de 50 pessoas, entre jovens, 
professores, diretores, representantes 
de escolas públicas e particulares de 
Ubá, autoridades do município e da 
região participaram da cerimônia de 
instalação do Projeto Parlamento 
Jovem de Ubá - 2016. O evento foi 
realizado no plenário da Câmara 
Municipal de Ubá (CMU), no dia 18 
de março, e contou com a palestra do 
diretor da Escola do Legislativo da 
CMU, Vinícius Samôr de Lacerda 
sobre o tema “Parlamento Jovem e 
Mobilidade Urbana”. 
O  L e g i s l a t i v o  u b a e n s e  f o i 
representado pelos vereadores 
Rafael Faêda de Freitas (vice-
presidente da CMU que presidiu a 
sessão), Pastor Darci Pires e Carlos 
da Silva Rufato. Compareceram, 
também, a presidente da Câmara 
Municipal de Viçosa, Marilange 
Pinto Coelho e os vereadores da 

cidade de Paula Cândido, Gustavo 
Matias e Agnaldo Almeida.  
Também marcaram presença na 
solenidade o Superintendente 
Regional de Ensino, Prof. Edmar 
Pereira Lopes e o representante da 
Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente e Mobilidade Urbana, 
Renato Lúcio Andrade Cantarino. A 
cerimônia contou ainda com a 
participação do presidente da 
Associação Comercial e Industrial de 
Ubá (Aciubá), Miguel Arcanjo de 
Paula Baptista, da coordenadora do 
Colégio Objetivo, Maria Elizabeth 
Barros e do representante da Escola 
Estadual Carlos Peixoto Filho 
(Polivalente) professor Carlos 
Rogério Gonçalves e dos monitores 
do Parlamento Jovem da cidade de 
Visconde do Rio Branco, Claudinei 
Rodrigues da Silva e João Vítor 
Iasbik. 

É urgente e mais que necessário 
despertar e apresentar propostas para uma 

cidade inovadora, sustentável e criativa
(Vereador Vinícius Samôr – Diretor da Escola do Legislativo).

ENTENDA O PARLAMENTO JOVEM

Programa de formação política, destinado 
aos estudantes dos ensinos médio e superior 
dos municípios mineiros, o Parlamento 
Jovem tem o objetivo de criar oportunidades 
aos jovens estudantes de ensino médio de 
conhecer melhor a política e os instrumentos 
de participação no Poder Legislativo 
Municipal e Estadual, de maneira a torná-los 
protagonistas na vida social e política, para 
fortalecer a cidadania e a democracia no país.
O projeto existe desde 2004 e é uma 
iniciativa da Assembleia Legislativa de 
Minas Gerais (ALMG), em parceria com a 
PUC/MG, por meio do Instituto de Ciências 
Sociais (ICS) e da Pró-Reitoria de Extensão 
(Proex). Em 2016, o PJ vai discutir a temática 
“Mobilidade Urbana” .
Em sua palestra, o diretor da Escola do 
Legislativo da CMU, Vinícius Samôr de 
Lacerda, explicou que o projeto Parlamento 
J o v e m  ( P J ) ,  a l é m  d e  b u s c a r  o 
desenvolvimento de valores democráticos, 
participativos e de cidadania, busca despertar 

uma noção de política que faça sentido para 
os jovens. “É urgente e mais que necessário 
despertar e apresentar propostas para uma 
cidade inovadora, sustentável e criativa”, 
concluiu Vinícius.

INTEGRANTES DO PARLAMENTO JOVEM

Os alunos que irão compor o PJ de Ubá são: 
Lucas Gabriel Soares Pereira e Isadora de 
Sales Braz (Escola Estadual Eunice Weaver); 
Larissa Teixeira Noé, Letícia Cabral Soares, 
Larah Ciotti, Maristela Lucarelli Gonçalves 
e Deivison Ribeiro Oliveira (Escola Estadual 
Senador Levindo Coelho); Washingthon 
Rivelli da Páscoa e Brenda Delazari Coelho 
(Escola Estadual Deputado Carlos Peixoto 
Filho); Anna Bonato Gomes Fernandes e 
Vitor Moreira (Colégio Objetivo); Pedro 
Antônio Januzzi Alves e Rafael Nogueira 
Valente Perim (Colégio Anglo); Thayná 
Guiducci Teixeira (Centro Estadual de 
Educação Continuada Professor José de 
Castro - CESEC). A Escola Estadual Raul 
Soares também aderiu ao projeto, mas ainda 
não elegeu seus representantes.

Câmara abre ainda mais espaço para a participação popular
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B o m b e i r o s  c i v i s ,  m i l i t a r e s , 
e m p r e s á r i o s ,  e s t u d a n t e s  e 
representantes da sociedade civil se 
reuniram no dia 18 de março, na 
Câmara Municipal de Ubá (CMU), 
para discutirem a regulamentação da 
profissão de Bombeiro Civil.  A 
fiscalização dos cursos oferecidos na 
cidade e o exercício da profissão de 
bombeiro civil dentro das edificações 
ganharam destaque no debate.
Os vereadores Samuel Gazolla Lima 
(Presidente da CMU) e Carlos da 
Silva Rufato prestigiaram o evento, 
que contou ainda com a presença do 
v e r e a d o r  d o  m u n i c í p i o  d e 
Goianá/MG, André Luís Toledo 
Ladeira. A classe dos bombeiros 
militares foi representada pelo 
comandante do 1º Pelotão da 3ª 
Companhia de Bombeiros de Minas 
Gerais, tenente Carlos Eduardo 
Guilarducci Fonseca. 
Para defender a categoria dos 
bombeiros civis, Juliano Coelho 
Silva, presidente do Sindicato dos 
T r a b a l h a d o r e s  B o m b e i r o s 

Profissionais Civis do Estado de 
Minas Gerais (SindBombeiros/MG) e 
da Federação Nacional de Bombeiros 
Civis/Fenabci), e  Marcelo Teodoro 
(bombeiros civis de Ubá). Também 
participaram do debate, o presidente 
do Sindicato Intermunicipal das 
Indústrias do Mobiliário de Ubá 
(Intersind), Áureo Calçado Barbosa; o 
diretor da Escola Técnica Teresa de 
Almeida (Ettal), Bruno Felipe da 
Silva Costa e o coordenador de 
marketing da instituição, Roberto 
Wagner de Souza.

DEBATE NECESSÁRIO
O presidente da CMU, vereador 
Samuel Gazolla Lima, destacou que a 
iniciativa representava o início das 
discussões sobre o assunto: “Essa 
d i s c u s s ã o  é  n e c e s s á r i a  p a r a 
entendermos a situação atual dos 
bombeiros civis no município. Vamos 
encaminhar um relatório com as 
sugestões dos participantes deste 
debate às entidades presentes”.
O vereador  Carlos da Silva Rufato se 

Câmara amplia seus serviços com o 
Centro de Atenção ao Cidadão

Regulamentação do exercício da profissão 
de bombeiro civil é debatida na Câmara

MARÇO de 2016

O Centro de Atenção ao Cidadão funciona de segunda a sexta-feira, de 9h às 12h e de 13h às 16h, 
na sede da CMU, na Rua Santa Cruz, 301, Centro. Tel: (32) 3539-5000.

O CAC oferece os seguintes 
atendimentos gratuitamente: 

˜ Atestado de bons antecedentes (Polícia 
Civil);
˜ Consultas de CPF e Título de Eleitor;
˜ Elaboração de currículo;
˜ Certidão negativa (Receita Federal);
˜ Certidão de quitação eleitoral;
˜ Inscrição em concursos;
˜ Orientação e atendimento ao cidadão;

˜ Consulta à Legislação;
˜ Central de achados e perdidos; 
˜ Internet popular com acesso gratuito à 
internet para pesquisas, utilização de emails, 
com o prazo de até 30 minutos, podendo ser 
prorrogado; e recebimento de denúncias que 
serão encaminhadas à própria Câmara e para 
outras instituições do Executivo, Judiciário e 
Polícia Civil e Militar e etc.

propôs a analisar a possibilidade de 
criação de uma lei municipal sobre 
este assunto.

DISTINÇÃO DE UNIFORMES 
O comandante do 1º Pelotão da 3ª 
Companhia de Bombeiros de Minas 
Gerais, tenente Guilarducci, defendeu 
a necessidade de se distinguir as cores 
dos  uniformes dos  bombeiros 
militares das cores do uniforme dos 
civis e sobre a regulamentação dos 
cursos para bombeiros em Ubá. 
“Sugiro que seja modificado o 
uniforme do bombeiro civil, que é 
muito semelhante  ao do bombeiro 
militar, para que o cidadão não seja 
confundido. Necessário também que 
se faça a regulamentação destes 
cursos preparatórios para bombeiros 
civis na cidade para que a gente possa 
cobrar da empresa os procedimentos 
adequados”, disse.

A possibilidade de um profissional 
civil e de edificações ser contratado 
p o r  m e i o  d e  u m a  l e g i s l a ç ã o 
municipal, para atuar dentro das 
empresas foi sugerida pelo presidente 
do SindBombeiros/MG. Juliano 
Coelho Silva acredita que a presença 
do profissional nas empresas é 
fundamental para se evitar acidentes. 
“A prerrogativa de regulamentar os 
cursos pode até ser do bombeiro 
militar, por meio de um decreto, junto 
ao Estado, assim como fez o Espírito 
Santo, São Paulo, Rio de Janeiro e 
outras cidades.  Mas reforço a 
importância de se ter um bombeiro 
civil dentro das edificações para 
combater  incêndios”,  pontuou 
Juliano.
Para o diretor da Escola Técnica 
Teresa de Almeida (Ettal), Bruno 
Felipe da Silva Costa, é importante 
que seja criada uma lei estadual que 
regulamente o Corpo de Bombeiro 

Militar como órgão fiscalizador dos 
cursos para bombeiro civil: “Este 
processo é de grande valia para o 
i n í c i o  d e  c r e d e n c i a m e n t o  d e 
instituições de ensino idôneas, que 
estiverem dentro dos parâmetros e  
que preencherem os pré-requisitos 
necessários para a formação e 
capacitação dos profissionais a partir 
de uma grade curricular específica, 
etc”, ressaltou.

“OBRIGATORIEDADE NÃO É O 
CAMINHO” 
Para o presidente do Intersind, Áureo 
Calçado Barbosa, caso ocorra a 
criação de uma lei municipal,  é 
n e c e s s á r i o  q u e  s e j a  d a d a  a 
oportunidade das empresas de Ubá 
participarem com sugestões para o 
texto desta lei. “De modo que não  
h a j a  n e n h u m a  i m p o s i ç ã o  o u 
obrigatoriedade às empresas de terem 
em seus quadros de funcionários, um, 
dois, ou três, seja quantos forem os 
bombeiros civis, de acordo com o 
tamanho dela, mas sim, ser um objeto 
facultativo da empresa, que poderá 
optar por acrescentar em seu quadro o 
trabalho deste profissional, de acordo 
com o que ela veja de benefícios para 
o processo produtivo da organização”, 
concluiu Áureo.

A PROFISSÃO DO BOMBEIRO 
CIVIL
O Bombeiro Civil é aquele que, 
habilitado nos termos da Lei nº 11.901 
de 12 de janeiro de 2009, exerce, em 
caráter habitual, função remunerada e 
exclusiva de prevenção e combate a 
i n c ê n d i o ,  s e n d o  e m p r e g a d o 
contratado diretamente por empresas 
privadas ou públicas, sociedades de 
economia mis ta ,  ou empresas 
especializadas em prestação de 
serviços de prevenção e combate a 
incêndios. 

O Ginásio da Escola Tânus Feres de 
Andrade (Curumim II) no bairro 
Antonina Coelho (Cohab) recebeu  no 
dia 2 de abril, a primeira edição do 
projeto Câmara nas Comunidades. O 
evento que começou às 9h mobilizou 
moradores dos bairros Antonina 
Coelho, Rosa de Toledo, Santa Rosa, 
Pires da Luz e muitos que saíram de 
outros bairros para participar. No total, 
oito entidades parceiras ofereceram 
serviços gratuitos para a comunidade e 
centenas de pessoas passaram pelo 
local. 
Os servidores da Câmara Municipal de 
Ubá ouviram as demandas dos 
moradores da região e levaram à 
comunidade os serviços prestados pela 
CMU: Centro de Atenção Cidadão, 
informações sobre as atividades da 
Escola do Legislativo, aplicativo para 
celular, internet popular, entre outros.
O evento começou com a sempre 
empolgante apresentação da banda da 
Polícia Militar. Enquanto algumas 
pessoas escutavam as músicas, outras 
ficavam na fila para aproveitar os 
serviços. A criançada se divertiu com 
as atividades de lazer: brincadeiras, 
jogos, campeonatos e apresentações 
musicais. Conheceram também a 

exposição de animais empalhados da 
Polícia Militar do Meio Ambiente e os 
equipamentos de segurança e de 
trabalho do Corpo de Bombeiros. 
Foram muitos serviços gratuitos 
oferecidos: exames de saúde - aferição 
de pressão arterial, teste de dosagem 
glicêmica, avaliação e medição do 
percentual de gordura corporal, cortes 
de cabelo e penteados, orientação 
jurídica, troca de materiais recicláveis 
por desconto em conta de energia, 
contação de histórias, sorteio de 
mudas, informações sobre plantio e os 
benefícios das plantas para a cidade e 
diversas atrações para as crianças, 
jovens e adultos.
O Câmara nas Comunidades é um 
novo projeto da Câmara Municipal de 
Ubá (CMU) que visa promover a 
integração entre o Legislativo e a 
comunidade ubaense em busca de uma 
cidade melhor, a partir da discussão 
comum dos problemas que envolvem 
o munic ípio .  As  demandas  da 
comunidade serão revertidas em 
proposições e encaminhadas pelos 
vereadores aos setores responsáveis da 
Prefeitura, em busca de uma gestão 
mais participativa e integrada.
Desenvolvido ao longo do ano, com 

datas pré-fixadas, o projeto tem o 
objetivo de contribuir, também, para a 
elaboração do Plano Plurianual, da Lei 
de Diretrizes Orçamentárias e da Lei 
Orçamentária Anual, com a intenção 
de que ações do governo municipal 
possam estar mais próximas dos 
anseios das comunidades e de cada 
cidadão. 
 PARCEIROS
O evento foi realizado por meio de 
parcerias firmadas com diversas 
a s s o c i a ç õ e s ,  i n s t i t u i ç õ e s   e 
organizações não governamentais 
entre as quais: Federação Municipal 
das Associações Comunitárias de Ubá 
e  R e g i ã o  ( F e m a c ) ,  C o r p o  d e 
Bombeiros Militar e 21º Batalhão de 
Polícia Militar, Divisão Municipal de 
Esportes, Energisa, Escola Técnica 
Tereza Almeida (Ettal), Faculdade 
Governador Ozanan Coelho (Fagoc) e 
Instituto Estadual de Florestas (IEF).
PARTICIPAÇÃO
Marcaram presença no evento o 
presidente da CMU, Samuel Gazolla 
de Lima, o vice-presidente, Rafael 
Faêda de Freitas, e os vereadores 
Carlos da Silva Rufato, Pastor Darci 
Pires, e Vinícius Samôr de Lacerda.

Primeira edição do projeto reúne centenas de moradores
 do bairro Antonina Coelho e região 

CÂmara NAS  COMUNIDADES 

Aprovado projeto que cria o 
Programa Municipal de Microcrédito

Destinado a orientar e financiar empreendedores individuais que necessitam de auxílio para a 
implantação de pequenas atividades, foi aprovado, por unanimidade, em 21 de março, o projeto que 
autoriza a criação do Programa Municipal de Microcrédito, de autoria do vereador Vinícius Samôr de 
Lacerda.
Segundo Vinícius, o objetivo é promover o desenvolvimento econômico e social, fomentar ações 
empreendedoras e fornecer empréstimo que conjuguem o aperfeiçoamento da capacidade gerencial e 
produtiva. E assim, tornar o microempreendimento mais competitivo, assegurando sua introdução, 
formalização, evolução e permanência no mercado, por meio do acesso ao crédito orientado. Além de 
desenvolver ações específicas no âmbito da economia solidária e nos movimentos de inclusão social. 
“Em tempos de crise é necessária a criação de políticas públicas para o incentivo e a geração de renda e 
trabalho”, destacou Vinícius.
A lei nº 4365 que “autoriza o Executivo Municipal a criar o Programa Municipal de Microcrédito, 
destinado a empreendedores individuais, trabalhadores populares e dá outras providências, foi 
sancionada pelo Prefeito de Ubá, em 31 de março de 2016”.

PÚBLICO-ALVO
O programa destina-se ao financiamento de pequenos empreendimentos, formais e informais – 
micro e pequenas empresas, cooperativas, associações, empreendimentos autogeridos, 
empreendimentos de economia popular e solidária, doméstica e familiar, individuais ou 
empreendimentos solidários e movimento sociais.

PARCERIAS
O vereador propõe no projeto que sejam firmadas parcerias com o Banco do Brasil e a Caixa 
Econômica Federal, buscando também recursos no Ministério do Trabalho e Emprego por 
meio do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT). E também com o Sebrae, para dar 
suporte, formação e acompanhamento aos participantes.

Oportunidade e empreendedorismo para superar a crise

http://giselecaires@camarauba.mg.gov.br
http://jornalismo@camarauba.mg.gov.br
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Solenidade marca lançamento do 
Projeto Câmara da Melhor Idade 

MARÇO de 2016MARÇO de 2016

VEREADOR CARLOS RUFATO
Indicação 281/15
Ao Coordenador da Defesa Civil de Ubá, Sr. Aldeir 
Ferraz, em caráter de urgência, realize uma visita à 
Vila Regina, atendendo pedido dos moradores, 
especialmente da Sra. Marta Gomes Maurício, que 
está apreensiva com a situação de uma cratera que 
abriu nas proximidades da rua em que reside, com 
significativa tendência em aumentar.
Indicação 284/15
Ao Prefeito, para fiscalizar bares, lanchonetes e 
restaurantes que colocam mesas e cadeiras nas calça-
das da cidade, prejudicando o fluxo de pedestres.
Indicação 290/15
Ao Prefeito, a recuperação do calçamento e dos 
meios-fios na Rua Alberto Ferreira Costa, Bairro 
Santa Bernadete, que foram avariados após as fortes 
chuvas. Solicita-se, ainda, o asfaltamento da referida 
via, a pedido dos moradores.
Indicação 295/15
Ao Prefeito, a construção de um redutor de velocida-
de na Rodovia MGC 120, sentido Ubá – Guidoval, na 
altura do KM 705 e próximo ao nº 3.600, a pedido dos 
moradores.
Indicação 296/15
Ao Prefeito, troca das manilhas instaladas na Av. 
Olegário Maciel, no trecho próximo à Rua Santa 
Catarina, do Bairro Santa Bernadete, devido aos 
inúmeros transtornos causados aos moradores com 
relação ao retorno das águas da rede de captação 
pluvial em suas residências.
Indicação 299/15
Ao Prefeito, instalação de bueiro no início da Rua 
Corina Campos Coelho, Bairro Jardim Élida, onde já 
possuí a rede para captação de águas pluviais.
Requerimento 299/15
Ao Ten. Cel. PM Lúcio Mauro Campos Silva, 21º 
BPMMG, ao Dr. Fernando Dias da Silva, Delegado 
Regional de Policia Civil, e ao Sr. Evaldo Santos, 
Presidente da Associação de Ciclomotores de Ubá e 
Região, para comparecerem a uma reunião ordinária 
nesta Casa de Leis, previamente agendada, para 
discorrer sobre a atual situação dos ciclomotores na 
cidade de Ubá e dentre outros assuntos de interesse da 
população.
Indicação 303/15
Ao Prefeito, construção de um bueiro na Rua Luciano 
Groppo, Bairro Inês Groppo, em seu início ao lado 
esquerdo.
Indicação 304/15
Ao Prefeito, reconstrução da rede de águas pluviais e 
esgoto na propriedade do Senhor Elias Teixeira Laud, 
na Rua José Augusto Marques, nº 785, Bairro Meu 
Sonho.
Indicação 305/15
Ao Prefeito, conclusão da reconstrução do muro 
situado na Rua Maestro João Ernesto, Bairro Indus-
trial.
Requerimento 306/15
Ao Prefeito, o aumento da extensão de rede de águas 
pluviais na Av. Mauri Martins de Oliveira, de aproxi-
madamente 70 metros, com o objetivo de receber 
águas da Rua Gustavo Gori, pois as mesmas estão 
invadindo as residências dos moradores. O presente 
pedido reitera a Indicação nº 182/13 de mesma auto-
ria.
Requerimento 307/15
Ao Prefeito, a construção de um redutor de velocida-
de na Rua Gustavo Gori, no Bairro Santa Bernadete, 
próximo ao cruzamento com a Rua Cândido Martins 
de Oliveira, a pedido dos moradores. O presente 
pedido reitera a Indicação nº 182/13 de mesma auto-
ria.
Indicação 313/15
Ao Prefeito, a instalação da rede de captação de 
esgoto e águas pluviais, da rede de distribuição de 
água potável e o calçamento da Rua Projetada, no 
Bairro Olaria, a pedido dos moradores.
Requerimento 315/15
Ao Prefeito, 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 60. Reitera 
Requerimento 155/15.
Requerimento 316/15
Ao Prefeito, construção de redutores de velocidade 
na Rua José da Costa Marques, Bairro Ponte Preta, 
em toda sua extensão. Reitera Requerimento 176/15.
Requerimento 317/15
Ao Prefeito, calçamento e a instalação de rede de 
esgoto para a Rua Agostinho Guiducci, Bairro Indus-
trial. Reitera Requerimento 183/15.

VEREADOR CÉLIO BOTARO
Requerimento 019/16
Solicitação: ao Prefeito, a possibilidade de colocar na 
programação de obras, a realização de patrolamento, 
cascalhamento e limpeza das margens em todas as 
estradas rurais do município de Ubá, inclusive nas 
estradas das propriedades existentes, a pedido dos 
moradores. O presente pedido reitera a Indicação nº 
173/13 de mesma autoria.

VEREADOR JORGE GERVÁSIO
Requerimento 007/16
Solicitação: ao Sr. Prefeito, para que envie em caráter 
de urgência, Projeto de Lei que disponha sobre a 
revisão geral anual dos servidores públicos do Muni-
cípio de Ubá para o ano de 2016.
Requerimento 008/16
Solicitação: ao Sr. Prefeito, para que envie em caráter 
de urgência, informações sobre os critérios utilizados 
pelo Executivo para conceder reajuste acima da 

inflação, em cerca de 14,5% para as tarifas do trans-
porte público de passageiros, de acordo com o Decre-
to nº 5789/2016, publicado no Diário Eletrônico em 
05/02/2016.
Representação 005/16
Solicitação: ao Secretário Estadual de Saúde do 
Estado de Minas Gerais, Sr. Fausto Pereira dos San-
tos, informações sobre o repasse enviado ao Municí-
pio de Ubá, para o combate à Dengue, Zika e Chikun-
gunya, desde dezembro de 2015.

VEREADOR JOSÉ ALVES
Indicação 058/16
Solicitação: ao Prefeito, a capina e limpeza geral nos 
Bairros Fazendinha, Santa Rosa, Cohab, Cibraci, 
Pires da Luz e Rosa de Toledo, a pedido dos morado-
res.
Indicação 059/16
Solicitação: ao Prefeito, o conserto da rede de esgoto 
na Rua Joaquim Tavares, próxima ao residencial 
Cidade Carinho, no Bairro Cohab, a pedido dos 
moradores. 
Indicação 060/16
Solicitação: ao Prefeito, a poda de árvores nos Bair-
ros Pires da Luz e Rosa de Toledo, a pedido dos 
moradores.

VEREADOR MAURÍCIO VALADÃO
Representação 002/16
Solicitação: ao Sr. Célio Moreira da Silva, chefe da 5ª 
Coordenadoria do DER-UBÁ, solicitando-lhe tam-
par os buracos que anualmente aparecem na intersec-
ção da MG-124 com a entrada do Bairro Sta. Edwi-
ges. Também solicitamos que se faça uma Operação 
Tampa – Buracos na Rodovia Ubá – Senador Firmi-
no, onde verdadeiras crateras podem ocasionar 
acidentes ou danificar veículos. E solicitamos que se 
mantenha o Trevo Santa Edwiges livre de vegetações 
que atrapalhem a visão dos condutores de veículos.

VEREADOR OSWALDO PEIXOTO
Indicação 045/16
Solicitação: ao Sr. Prefeito, a realização de poda de 
árvores, bem como interceder junto a ENERGISA, 
visando a troca das lâmpadas da rede de iluminação 
pública da Rua Donato Quaglieta, Bairro Bela Vista, 
a pedido dos moradores.
Indicação 047/16
Solicitação: ao Sr. Prefeito, a urgente realização de 
infraestruturas necessárias para as Ruas E, F e G, do 
Bairro Sobradinho.

VEREADOR PASTOR DARCI
Indicação nº 309/15
Ao Prefeito, a limpeza de todos os bueiros da cidade, 
a pedido dos moradores.
Moção de Congratulações e Aplausos nº 096/15, a 
Senhora Maria de Fátima Ferreira Raimundo, cari-
nhosamente conhecida como Kátia, pelos destacáve-
is serviços prestados junto ao Hospital São Vicente de 
Paulo.
Moção de Congratulações e Aplausos 100/15, a Sra. 
Maria José Santos Becari, mais conhecida como 
Zezé, em reconhecimento aos seus trabalhos na 
empreiteira UTOPIA.
Moção de Congratulações e Aplausos 106/15, ao 
Senhor Afonso Magalhães Corbelli, frente à situação 
de enchente na cidade de Ubá, por suas atitudes de 
amor e solidariedade para com o próximo.
Moção de Congratulações e Aplausos 133/15, à 
Igreja Assembleia de Deus Missão Arrebatamento, 
I.A.D.M.A., pelo seu primeiro ano de existência.
Moção de Congratulações e Aplausos 135/15, ao 
Senhor Pastor José Célio, estendendo-se a toda sua 
equipe, pelos trabalhos voluntários prestados durante 
a enchente que assolou os moradores do Bairro 
Waldemar de Castro.
Moção de Congratulações e Aplausos 136/15, a Sra. 
Daniele Andrade Roque, pelos destacáveis serviços 
prestados no Posto de Saúde do Bairro COHAB.

VEREADOR RAFAEL FAÊDA
Requerimento 290/15
Ao Presidente desta Casa de Leis informações sobre 
o motivo pelo qual o Poder Legislativo Ubaense tem 
pagado extensão de horário, além de horas extras ao 
servidor detentor de cargo efetivo de motorista, haja 
vista que foi contratado recentemente um segundo 
motorista que fica à disposição durante oito horas 
nesta Casa de segunda à sexta-feira.
Indicação 292/15
Ao Prefeito, a limpeza geral no Posto de Saúde do 
Bairro Santa Edwiges.
Indicação 294/15
Ao Prefeito, a recuperação do asfalto da Rua Francis-
co de Paula lima, Bairro Santa Luzia, a pedido dos 
moradores.
Indicação 298/15
Ao Prefeito, a transferência da Unidade de Saúde da 
Barrinha para a região mais central da comunidade, a 
pedido dos moradores.
Indicação 300/15
Ao Prefeito, calçamento da Rua Projetada, Bairro 
Agroceres, situada nos fundos do Banco de Alimen-
tos.
Indicação 301/15
Ao Prefeito, limpeza geral em toda extensão do 
córrego do Bairro Primavera, bem como a remoção d 
barro e entulhos das ruas.
Indicação 307/15
Ao Prefeito, calçamento no final da rua situada ao 
lado do Banco de Alimentos, Bairro Agroceres. 
Indicação 310/15

Ao Prefeito, a instalação de uma tampa no bueiro 
localizado na Rua Projetada, em frente ao nº 31, no 
Bairro Santa Edwiges II, a pedido dos moradores.
Indicação 311/15
Ao Prefeito, a remoção de entulho da Rua Santa 
Anastásia (Rua 5), próximo ao nº 645, do Bairro São 
Domingos, a pedido dos moradores.
Indicação 312/15
Ao Prefeito, o corte de um coqueiro na Rua Santa 
Anastásia (Rua 5), em frente ao nº 645, do Bairro São 
Domingos, a pedido dos moradores.
Requerimento 318/15
Ao Prefeito, reconstrução da calçada localizada na 
Rua José Campomizzi, em frente ao nº 15. Reitera 
Indicação 796/15.
Requerimento 321/15
À Defesa Civil, providenciar a demolição de uma 
casa situada na Rua Joaquim Boa Ventura da Silva, nº 
65, que faz esquina com a Travessa Santa (Beco do 
Sapo), Bairro Waldemar de Castro.

VEREADOR SAMUEL GAZOLLA
Indicação 306/15
Ao Prefeito, junto à Secretaria Municipal de Desen-
volvimento Social, da Inclusão no Cadastro Único, 
das famílias da comunidade Quilombola da cidade de 
Ubá, de acordo com os critérios definidos pelo Minis-
tério de Desenvolvimento Social.
Moção de Congratulações e Aplausos 103/15, aos 
Mesatenistas do Departamento de Tênis de Mesa de 
Ubá que participaram do 1º Torneio Aberto de Tênis 
de Mesa de 2015, realizado na Universidade Federal 
de Alfenas.
Moção de Congratulações e Aplausos 105/15, a 
Senhora Helvécia de Oliveira, pelos destacáveis 
trabalhos desenvolvidos junto à Secretaria Municipal 
de Educação.
Moção de Congratulações e Aplausos 107/15, à aluna 
Alice Soares Coimbra Gomes, premiada com a 
medalha de bronze na Olimpíada Brasileira de Astro-
nomia.
Moção de Congratulações e Aplausos 108/15, à aluna 
Ana Cristina Abreu Fernandes, premiada com a 
medalha de bronze na Olimpíada Brasileira de Astro-
nomia.
Moção de Congratulações e Aplausos 109/15, ao 
aluno Éderson Squizato Júnior, premiado com a 
medalha de bronze na Olimpíada Brasileira de Astro-
nomia.
Moção de Congratulações e Aplausos 110/15, à aluna 
Ana Júlia Silva Quintão, premiada com a medalha de 
bronze na Olimpíada Brasileira de Astronomia.
Moção de Congratulações e Aplausos 111/15, ao 
aluno Guilherme Diniz Queiroz, premiado com a 
medalha de bronze na Olimpíada Brasileira de Astro-
nomia.
Moção de Congratulações e Aplausos 112/15, ao 
aluno Arthur Soares de Almeida, premiado com a 
medalha de bronze na Olimpíada Brasileira de Astro-
nomia.
Moção de Congratulações e Aplausos 113/15, ao 
aluno Gustavo Monteze Machuco, premiado com a 
medalha de bronze na Olimpíada Brasileira de Astro-
nomia.
Moção de Congratulações e Aplausos 114/15, ao 
aluno Bruno Santos Caputo do Socorro, premiado 
com a medalha de bronze na Olimpíada Brasileira de 
Astronomia.
Moção de Congratulações e Aplausos 115/15, à aluna 
Isabela Cristina M.Baião, premiada com a medalha 
de bronze na Olimpíada Brasileira de Astronomia.
Moção de Congratulações e Aplausos 116/15, ao 
aluno Euller Antônio Gabriel Gasparoni, premiado 
com a medalha de bronze na Olimpíada Brasileira de 
Astronomia.
Moção de Congratulações e Aplausos 117/15, ao 
aluno Johnatan Neiva Coelho de Souza, premiado 
com a medalha de bronze na Olimpíada Brasileira de 
Astronomia.
Moção de Congratulações e Aplausos 118/15, ao 
aluno Gabriel Valente Nogueira Perim, premiado 
com a medalha de bronze na Olimpíada Brasileira de 
Astronomia.
Moção de Congratulações e Aplausos 119/15, ao 
aluno Marlus Horsay Marcolino, premiado com a 
medalha de bronze na Olimpíada Brasileira de Astro-
nomia.
Moção de Congratulações e Aplausos 120/15, ao 
Guilherme de Assis Resende, premiado com a meda-
lha de bronze na Olimpíada Brasileira de Astrono-
mia.
Moção de Congratulações e Aplausos 121/15, a aluna 
Rafaela Antunes Araújo, premiada com a medalha de 
bronze na Olimpíada Brasileira de Astronomia.
Moção de Congratulações e Aplausos 122/15, ao 
aluno Hugo Raymundo Reis, premiado com a meda-
lha de bronze na Olimpíada Brasileira de Astrono-
mia.
Moção de Congratulações e Aplausos 123/15, ao 
aluno Renan Horsay de Lima, premiado com a meda-
lha de bronze na Olimpíada Brasileira de Astrono-
mia.
Moção de Congratulações e Aplausos 124/15, a aluna 
Lívia Souza de Oliveira, premiada com a medalha de 
bronze na Olimpíada Brasileira de Astronomia.
Moção de Congratulações e Aplausos 125/15, a aluna 
Lorrany Ohana Coelho, premiada com a medalha de 
bronze na Olimpíada Brasileira de Astronomia.
Moção de Congratulações e Aplausos 126/15, a aluna 
Verônica Braz Martins, premiada com a medalha de 
bronze na Olimpíada Brasileira de Astronomia.
Moção de Congratulações e Aplausos 127/15, ao 

aluno Rafael de Castro Teixeira, premiado com a 
medalha de bronze na Olimpíada Brasileira de Astro-
nomia.
Moção de Congratulações e Aplausos 128/15, ao 
aluno Wallace Corbeli, premiado com a medalha de 
bronze na Olimpíada Brasileira de Astronomia.
Moção de Congratulações e Aplausos 129/15, a aluna 
Ana Carolina M. Couto, premiada com a medalha de 
prata na Olimpíada Brasileira de Astronomia.
Moção de Congratulações e Aplausos 130/15, a aluna 
Raíssa Agostinho Peron, premiada com a medalha de 
prata na Olimpíada Brasileira de Astronomia.
Moção de Congratulações e Aplausos 131/15, ao 
aluno Alexsandro dos Santos Filho, premiado com a 
medalha de prata na Olimpíada Brasileira de Astro-
nomia.
Moção de Congratulações e Aplausos 132/15, ao 
aluno Adrian Gymel de Arruda e Silva, premiado 
com a medalha de ouro na Olimpíada Brasileira de 
Astronomia.

VEREADOR VINÍCIUS SAMÔR
Requerimento 301/15
Á Mesa Diretora, em conformidade com a Resolução 
n°01/2009, com o Requerimento nº 159/2012 e com o 
Requerimento de criação da Comissão Especial de 
Combate ao Crack e Outras Drogas, o apoio instituci-
onal ao evento do Dia Nacional do Samba, que acon-
tecerá na cidade de Ubá no mês de dezembro de 2015.
Requerimento 302/15
Ao Prefeito, e ao Secretário de Ambiente e Mobilida-
de Urbana, Sr. Aldeir Ferraz, informações sobre a Lei 
Nº 4049/2012 que “Dispõe sobre procedimento para 
a implantação de licenciamento dos ciclomotores no 
Município de Ubá, estabelece valores para cobrança 
de taxa de licença, e dá outras providências.”
Requerimento 303/15
Ao Prefeito, informações a respeito das ações e 
programas para a população em situação de rua.
Requerimento 313/15
Ao Prefeito, com cópia ao Secretário de Cultura, Sr . 
Paulo Lanna, solicitando-lhes providências urgentes 
para o envio de um projeto de Lei que cria o Conselho 
Municipal de Cultura da cidade de Ubá, conforme 
solicitações feitas pelo vereador abaixo assinado, 
através dos Requerimentos n° 110/09 e 220/11, bem 
como as emendas populares aprovadas no orçamento 
municipal de 2014 e 2015 para a criação do conselho 
de cultura e a efetivação e desengavetamento da Lei 
de Incentivo a Cultura do município de Ubá, confor-
me promessa realizada pelo prefeito em reunião no 
Salão Vermelho da Prefeitura no mês de agosto de 
2015, com representantes de diversos segmentos 
culturais.
Requerimento 319/15
Ao Prefeito, informações a respeito dos leilões de 
terrenos e imóveis realizados pela administração 
municipal, do Bairro São Domingos.
Resposta: OF/SG/106/2015, em 14/12/15, do Secre-
tário Municipal de Governo.
Requerimento 320/15
Ao Prefeito, fiscalização dos loteamentos em nossa 
cidade. Reitera Requerimento 258/14.
Requerimento 326/15
Ao Prefeito, para que a cidade de Ubá participe do 
Fórum Mineiro de Inovação do Governo de Minas 
Gerais, buscando alternativas e oportunidades para 
superar a crise econômica e a geração de novos 
empregos.
Requerimento 327/15
Á Mesa Diretora da Câmara, em conformidade com a 
Resolução n° 01/2009; com o Requerimento nº 
159/12 e com o Requerimento de criação da Comis-
são Especial de Combate ao Crack e Outras Drogas, 
apoio institucional a ação comunitária do Residenci-
al Cidade Carinho e Amigos Voluntários.
Representação 070/15
Á Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agrário 
(SEDA), a inclusão do Município de Ubá no Progra-
ma de Apoio as Feiras Livres.
Representação 071/15
Aos Grupos de Teatro, Dança e Artes Cênicas de Ubá, 
incentivando-os para participarem do Prêmio Artes 
Ciências de Minas Gerais.
Representação 072/15
Ao Secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e 
Ensino Superior (SECTES), a ampliação do 
UAITEC de Ubá.
Representação 078/15
Ao Ministério Público, com cópia à Prefeitura de 
Ubá, para que acione judicialmente os proprietários 
de loteamentos que em decorrência desses empreen-
dimentos vem causando diversos transtornos para a 
população ubaense, requerendo também que os 
danos e prejuízos sejam ressarcidos aos moradores 
por parte dos proprietários dos loteamentos, desta-
cando os loteamentos: Residencial XV de Novem-
bro; loteamento Santa Clara e os loteamentos dos 
bairros: San Rafael (SESI), Nova Olinda, Bom 
Pastor, Santa Bernadete, Ponte Preta e Meu Sonho.
Representação 079/15
Á Secretaria Estadual de Ciência, Tecnologia e 
Ensino Superior de Minas Gerais, a inclusão da 
UEMG (polo Ubá) no Projeto de Apoio ao Desenvol-
vimento da Pesquisa e da Pós Graduação na universi-
dade.
Representação 080/15
Às entidades sociais, associações de moradores, 
escolas e faculdade de Ubá, informando sobre o 
anúncio oficial do edital da 3ª rodada do SEED –Star-
tups and Entrepreneurship Ecosystem Development.

Cerca de 80 pessoas entre vereadores, 
autoridades e convidados prestigiaram a 
solenidade de lançamento do Projeto 
Câmara da Melhor Idade. O evento foi 
realizado pela Escola do Legislativo da 
CMU, em 15 de março.
A in ic ia t iva  busca  incent ivar  a 
participação política e cidadã dessa faixa 
etária da população, promovendo a 
interação entre a Câmara Municipal de 
Ubá, a sociedade e as instituições que 
trabalham com o direito dos idosos. 
“Este programa busca contribuir para a 
formação da política social, econômica, 
cultural, ambiental em nossa cidade e, 
especificamente, da política municipal 
para a pessoa idosa”, ressaltou o 
presidente da CMU, Samuel Gazolla, na 
abertura do evento. 
Estiveram presentes  também na sessão 
solene o vice-presidente da CMU, 
vereador Rafael Faêda de Freitas, o 
diretor da Escola do Legislativo, 
vereador Vinicius Samôr de Lacerda, e 
os vereadores Rosângela Alfenas, Pastor 
Darci Pires e Maurício Valadão. 
Os músicos Maria da Conceição 
Aparecida Camiloto Rocha Ramos 
(teclado) e Samuel Colli Botelho (flauta) 
participaram da solenidade executando o 
Hino Nacional Brasileiro, o Hino do 
Município de Ubá e a música Aquarela 
do Brasil emocionando o público.

OPLEU é homenageado por vereador
Após o encerramento da cerimônia de 
posse da Melhor Idade a representante da 
O r d e m  d o s  P a s t o r e s  e  L í d e r e s 
Evangélicos de Ubá (OPLEU), pastora 
Eunice Pires da Silva foi cumprimentada 
pelo vereador Pastor Darci Pires, pelo 
pastor Romeu e pelas missionárias Sandra 
e Wanda. 

 “Estou muito feliz pelo projeto receber 
pessoas tão dignas e ilustres que 
representam as entidades de nossa cidade. 
Acredi to que eles  for talecerão o 
desenvolvimento e a luta por políticas 
públicas que vise o direito à cidade”, 
concluiu o vereador.

A solenidade contou também com 
palestra sobre o tema “Saúde do Idoso”, 
proferida pelo vereador e Médico 
Cardiologista/Geriatra, Dr. Maurício 
Valadão Reimão de Melo. 
Os vereadores da Melhor Idade 
empossados foram indicados por 
instituições da cidade (sociais, culturais, 
públicas e de assistência ao idoso). São 
eles: Afonso de Paula Batista; Cirene 
Corrêa Monteiro de Barros; Garcia 
Moura Gomes; Geraldo Gregório;     
João Batista Albino de Oliveira; José 
Felício de Oliveira; Martha de Barros 
Cunha; Pastora Eunice Pires da       
Silva; Roberto Garcia Alves Filho; 
Silvio Cabral de Oliveira; e Zuleica 
Evangelista de Andrade. 
O projeto Câmara da Melhor da Idade foi 
criado por meio da representação n° 
069/2015, aprovada por todos os 
vereadores.

VEREADORES DA MELHOR IDADE
Entusiasmados com a possibilidade de 
discutir assuntos que possam gerar 
políticas públicas efetivas voltadas à 
qualidade de vida das pessoas nesta faixa 
etária, os vereadores empossados 
demonstraram já estarem sintonizados 
com o projeto.
A representante do Centro de Convivência 
da Melhor Idade Rosa Mauad Jacob, 
Cirene Corrêa Monteiro de Barros, por 
exemplo, disse que pretende desenvolver 
projetos voltados para infraestrutura 
urbana. “Falta muita coisa para a gente. As 
calçadas estão terríveis, não existe 
acessibilidade adequada para  os 
portadores de necessidades especiais e 
idosos, por isso vamos procurar uma 
forma de melhorar esses setores”, relatou.
Segundo o representante do Conselho 
Municipal do Idoso, João Batista Albino 
de Oliveira, é preciso criar projetos na 
área da educação, na cultura e no trânsito, 
voltados para a terceira idade. “Essa 
oportunidade de atuar como vereador da 
Melhor Idade chegou no momento certo. 
E nós, junto com o Poder Legislativo e o 
Executivo, poderemos viabilizar  o que a 
terceira idade efetivamente precisa”, 
enfatizou. 
Afonso de Paula Batista foi eleito o 
presidente da Câmara da Melhor Idade e 
representa a Associação dos Condutores 
de Ciclomotores de Ubá. Cidadão 
bastante ativo e participativo, demonstrou 
animação com o projeto. “Devido a minha 
experiência política, acredito que posso 
contribuir na busca de melhorias para 
Ubá, amparado pelo regimento interno da 
Câmara  e  pela  Lei  Orgânica  do 
Município”, contou Afonso.
A representante do Instituto Maria de 
Loreto Camiloto Rocha,  Zuleica 
Evangelista de Andrade, pontuou: 
“Espero que não fique só no papel, que 
seja mesmo feito tudo que a gente 
reivindicar”.                          

INCENTIVO PARA OS PROJETOS 
VOLTADOS À TERCEIRA IDADE 

Conforme a pastora Eunice Pires da 
Si lva, indicada pela Ordem dos 
Pastores e Líderes Evangélicos de 
Ubá, a solenidade de posse dos 
vereadores da Melhor Idade trouxe 
uma motivação a mais para a constante 
busca de projetos voltados para a 
melhor idade. “Estou feliz e honrada 
com a minha indicação e estou disposta 
a fazer alguma coisa melhor para a 
nossa sociedade. Esta cerimônia foi 
muito importante para apresentar à 
sociedade o trabalho que iremos 
realizar”, destacou.
Indicada pelo Asilo São Vicente de 
Paulo, Martha de Barros Cunha contou 
que se sente orgulhosa em participar 
deste projeto. “Sinto-me com muita 
responsabilidade de pensar em projetos 
que melhorem a qualidade de vida das 
pessoas da minha idade. É mais um 

degrau que terei de subir, e espero atender 
o que a Casa espera de mim”, disse.
Em busca de melhorias para o dia a dia 
dos idosos, José Felício de Oliveira, 
indicado pelo Conselho Municipal do 
Idoso, e o representante do Conselho 
Municipal do Esporte, Garcia Moura 
Gomes, destacaram que pretendem 
trazer as ideias da população para 
desenvolver os trabalhos na Câmara da 
Melhor Idade. 
Já o representante do Centro de 
Convivência da Melhor Idade Rosa 
Mauad Jacob, Geraldo Gregório, 
afirmou que é preciso buscar melhorias 

em diversos setores da cidade voltados 
para a terceira idade, que, no seu 
e n t e n d e r,  e s t á  d e s a m p a r a d a  n o 
município.
 MESA DIRETORA
A Mesa diretora foi eleita por aclamação 
f i c a n d o  a s s i m  c o m p o s t a  p e l o s 
vereadores da Melhor Idade: presidente: 
Afonso de Paula Batista; 1º vice-
presidente: Zuleica Evangelista de 
Andrade; 2º vice-presidente: Geraldo 
Gregório; 1º secretário: Cirene Corrêa 
Monteiro Barros; e 2º secretário: Martha 
de Barros Cunha.



TURBULÊNCIA

Palavra pouco conhecida que significa o 
resultado de alguns fenômenos da natureza, 
observados preponderantemente em trajetos 
aéreos. Mas aqui venho tratar de uma turbulência 
diferente, a que estamos enfrentamos no nosso 
querido Brasil. Não são acontecimentos ao acaso 
ou que raramente acontecem. 

Nada disto são exageros ou ocorrências. Na 
Malásia um ministro causou um transtorno nas 

finanças do seu país e o repúdio foi geral. Agora aqui, sempre houve 
rombos ou roubos, principalmente na Presidência, mas agora pasmem, 
senhores, o câncer da corrupção deixa um pai em situação que nem uma 
década conseguirá sair do poço. A gula do ex-presidente Lula é demasiada 
e a doença continua. 

O menino de Caetés, em Pernambuco, criado com dificuldade no interior 
alimenta o ditado dos nossos avós: quem nunca comeu melado quando 
come se lambuza, e pior, lambuzou todo o PT.

APOIO E INCENTIVO A CULTURA

Depois de vários anos de pressão coletiva e indicações 
do nosso mandato de vereador, conseguimos mais 
uma conquista para a cultura de nossa cidade: Foi 
aprovado por unanimidade na Câmara, o projeto de 
lei, enviado pela prefeitura depois de muita 
reivindicação, concedendo apoio financeiro ao 
FETUBA (Festival de Teatro de Ubá). Em sua sexta 
edição, o Festival já movimentou milhares de 
expectadores e dezenas de grupos culturais, sempre 
com o incentivo do nosso mandato. Este ano o evento 
será realizado entre os dias 21 e 24 de abril no SESI. 

Esperamos agora, também, depois de muitos anos e promessas, que o poder 
executivo envie ao Legislativo para discussão e votação a lei de criação e 
implementação do Sistema Municipal de Cultura.

INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO

Proporcionamos a participação de representantes de alunos da UEMG/ Ubá e de 
servidores da Escola do Legislativo no Workshop Internacional Minas Gerais e 
Holanda, realizado em Belo Horizonte dia 8 de março. A iniciativa surgiu por 
meio de um requerimento apresentado pelo nosso mandato de vereador. O even-
to estimulou a busca de soluções tecnológicas nas áreas de Sustentabilidade 
Ambiental, Recursos Hídricos, Agricultura e Energia. Oportunidade para a troca 
de informações, experiências, políticas públicas e principalmente a busca por 
inovação a fim de melhorar os problemas de nossa cidade. #i novaUbá.

SECA
Nos primeiros meses deste ano as chuvas fizeram esquecer 
a angústia que acometeu os ubaenses no final de 2015, com 
falta d'água em quase toda a cidade, assolada por uma 
estiagem como não se via há dezenas de anos. A guerra ao 
Aedes aegypti e o escândalo revelado pela Operação Lava 
Jato também ocuparam o espaço da seca no noticiário. Em 
São Paulo, no entanto, onde tem chovido muito, pouco mais 
de 50 % dos reservatórios estão preenchidos. Acreditamos 
que 2 meses sem chuva serão  suficientes para novamente 
voltarmos ao martírio da escassez de água em Ubá.
A partir daí, em março apresentamos uma representação na 
Câmara endereçada ao Prefeito Vadinho Baião, ao 
Deputado Dirceu Ribeiro e à Copasa, considerando a 
proximidade que estes políticos têm com o Governador 

Fernando Pimentel, para providenciarem um acordo que evite o caos no nosso 
abastecimento hídrico.

TRÂNSITO
O trânsito em Ubá cada vez complica mais, porém as modificações nem sempre 
trazem as melhorias desejadas, apenas gastos. Ali na região central da cidade, na Rua 
Camilo dos Santos, que recebe os veículos que veem da região do Triângulo, de 
Guidoval e Rodeiro, e é saída para os que vão para estes lugares, ficou uma situação 
curiosa: os veículos chegando próximo ao Posto Schiavon, pegam a Camilo dos 
Santos na pista esquerda, querendo ir para a direita, e os que vêm do Hospital São 
Vicente, Bairro Bom Pastor, etc, chegam na pista direita, querendo ir para a esquerda 
para passarem atrás da Estação. Então em pleno fluxo, agravado nos momentos do 
rush, os motoristas fazem um zigue-zague na pista trocando mensagens por telepatia.
Ainda sobre o trânsito, levamos às autoridades competentes reclamações dos 
comerciantes da Rua Duque de Caxias, onde a Banca Espósito é estabelecida há quase 
70 anos, pela proibição total de estacionamento.

INDICAÇÃO N.º 143/15

Ao Prefeito de Ubá, Edvaldo Baião Albino, 
solicitando-lhe que determine ao setor 
competente da municipalidade, a reforma em 
toda estrutura do escadão localizado na Rua 
Agostinho Barbosa, Bairro Waldemar de Castro, 
a pedido dos moradores.

REPRESENTAÇÃO N.º 037/15

À diretoria da empresa IMOP, sugerindo, à 
pedido dos moradores circunvizinhos, 

melhorias com relação ao manejo do pó de serragem disperso no ar 
durante o dia e à noite. Essa situação, além de estar causando grandes 
prejuízos aos comerciantes, está gerando diversos problemas 
respiratórios, principalmente em idosos e crianças.

REQUERIMENTO N.º 062/15

Ao Prefeito de Ubá, Edvaldo Baião Albino, solicitando-lhe que 
determine ao setor competente da municipalidade 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.

SANTA BERNADETE
O Loteamento Miquelina está gerando grande temor aos 
moradores das comunidades vizinhas, em razão da inexis-
tência de destino apropriado para o escoamento das águas 
pluviais. Há uma situação de grande risco devido ao pre-
sente período de chuvas, que pode ocasionar grandes trans-
tornos aos moradores, principalmente, para aqueles que 
residem na parte baixa do Bairro Santa Bernadete. A pavi-
mentação das ruas do Loteamento Miquelina e, consequen-
temente, a sua impermeabilização, incrementará o volume 
de água. Em vistas disso, o sistema de captação de águas 
pluviais do Bairro Santa Bernadete não está preparado para 
receber tal demanda. Assim, preocupado com a aludida 
situação, apresentei a Representação nº 016/2016, no dia 

21/03/2016, na busca de alertar sobre o risco para todos moradores da região.
A população ubaense já presenciou situações em que abertura de lotes, sem os devidos cuidados 
inerentes, gerou grande caos aos moradores, como, por exemplo, o trágico alagamento no Bair-
ro São Domingos, quando muitos moradores perderam grande parte de seus pertences, especial-
mente na Rua Major Mendes Sobrinho, no Bairro São Domingos, e a enchente no próprio Bairro 
Santa Bernadete, em 2013. Há, ainda, as recentes inundações no Beco do Sapo, no Bairro San 
Rafael, no Bairro Primavera, dentre outros. 
Diante da grave situação, fiquei muito consternado ao saber que dois moradores do Bairro Santa 
Bernadete, que conhecem de perto o loteamento Miquelina, e que são vereadores que apoiam o 
prefeito, não são favoráveis à Representação apresentada por mim nesta Casa, Representação 
esta que considero de suma importância para tentar, pelo menos, amenizar o crítico problema de 
inundação. 
Penso que o responsável pelo loteamento é que deveria arcar com as melhorias na captação de 
águas pluviais em parceria com a Prefeitura, considerando que são mais de 700 lotes, segundo 
informações de um vereador contrário à minha Representação. 
Deste modo gostaria de deixar clara minha posição apreensiva com relação ao impacto que pode 
ocorrer na parte baixa do Bairro Santa Bernadete que, sem a menor dúvida, será mais uma gran-
de tragédia em nossa cidade.

DIA MUNDIAL DA ÁGUA – 22 DE MARÇO.

O Dia Mundial da Água foi criado pela ONU (Organização 
das Nações Unidas) no dia 22 de março de 1992. Este dia é 
destinado a discussão sobre os diversos temas relacionadas 
a este importante bem natural. Porque a ONU se preocupou 
com a água se sabemos que dois terços do planeta Terra é 
formado por este precioso líquido? A razão é que pouca 
quantidade, cerca de 0,008%, do total da água do nosso 
planeta é potável (própria para o consumo). E como 
sabemos grande parte das fontes desta água (rios, lagos e 
represas) esta sendo contaminada, poluída e degradada pela 
ação predatória do homem. Esta situação é preocupante, 
pois poderá faltar, num futuro próximo, água para o 

consumo de grande parte da população mundial. Pensando nisso, foi instituído o Dia 
Mundial da Água, cujo objetivo principal é criar um momento de reflexão, análise, 
conscientização e elaboração de medidas práticas para resolver tal problema.
 
No dia 22 de março de 1992, a ONU também divulgou um importante documento: a 
“Declaração Universal dos Direitos da Água” (leia abaixo). Este texto apresenta uma 
série de medidas, sugestões e informações que servem para despertar a consciência 
ecológica da população e dos governantes para a questão da água.
 
Mas como devemos comemorar esta importante data? Não só neste dia, mas também nos 
outros 364 dias do ano, precisamos tomar atitudes em nosso dia a dia que colaborem para 
a preservação e economia deste bem natural. Sugestões não faltam: não jogar lixo nos 
rios e lagos; economizar água nas atividades cotidianas (banho, escovação de dentes, 
lavagem de louças etc); reutilizar a água em diversas situações; respeitar as regiões de 
mananciais e divulgar idéias ecológicas para amigos, parentes e outras pessoas.

A cidade de Ubá foi agraciada com a visita do Sr. 
Bispo Dom José Eudes. O religioso esteve presen-
te em muitas escolas, celebrou missas em muitas 
comunidades e capelas, participou de programas 
de rádio, conheceu as futuras instalações da Cape-
la São Judas Tadeu, e dentre muitas outras ativida-
des, sempre semeando conhecimento e a palavra 
de Deus. Dom José Eudes é Bispo Diocesano da 
cidade de Leopoldina, nasceu em Barbacena no 
ano de 1966, é filho do Sr. João Batista do Nasci-
mento (in memorian) e Sra. Virginia Campos do 
Nascimento, e tem sete irmãos. Seu ordenamento 

Presbiterial ocorreu em 1995 e o Episcopal em 2012, sempre levando seu 
lema “servo no amor”. Diante de seus trabalhos em nossa cidade, apresentei a 
Moção de Congratulações e Aplausos nº 006/2016, agradecendo o Sr. Bispo 
por sua visita à cidade de Ubá e que jamais será esquecida pelos corações dos 
fiéis. 

Recentemente, houve a aprovação do Projeto de Lei nº 022/15 por esta Casa, 
que visa à permuta dos imóveis localizados no fim da Rua Cândido Martins de 
Oliveira, no Bairro Santa Bernadete. O Projeto tem por objetivo prolongar a 
Rua Cândido Martins até a Rua Gualberto de Melo, garantindo maior mobili-
dade ao trânsito da cidade e com menores congestionamentos. Felizmente, 
após longa espera dos moradores, foi dado um grande passo para a concretiza-
ção desse sonho antigo.

Em 22 de março se comemorou o Dia Mundial da Água. A data 
comemorativa foi criada pela ONU (Organização das Nações 
Unidas) como marco anual da discussão sobre os diversos 
temas relacionados a esse bem imprescindível à vida, fonte 
esgotável que precisa ser explorada com responsabilidade.

Nós, ubaenses, a exemplo de muitos outros brasileiros, já 
sentimos recentemente as agruras da escassez de água tratada 
para consumo humano e afazeres do dia a dia. Nossa cidade, 
que infelizmente não é dotada de grandes mananciais, 
necessita criar mecanismos para a captação e uso consciente 
desse recurso natural.

Como cidadã originária do Distrito de Miragaia, onde ainda 
tenho minhas raízes familiares, aprendi desde criança a 

necessidade e a importância da preservação das nascentes e  dos cursos d´água. E é lá na 
Miragaia que está a nascente do nosso Rio Ubá, um rio agonizante, que no período de 
estiagem escorre na forma de um filete de água suja, clamando por socorro. É o rio que nós 
temos. É o rio que temos que salvar. Sem demora.

Em 30 de março a Prefeitura promove licitação para outorga da concessão dos serviços de 
captação, tratamento e distribuição de água na cidade de Ubá pelos próximos trinta anos. 
Se será a Copasa ou outra empresa que irá prestar o serviço, é uma questão menos 
importante face a um ponto primordial: que o serviço não seja apenas “explorado” 
comercialmente, mas que sejam  adotadas medidas e realizadas ações concretas para a 
preservação dos nossos mananciais e aproveitamento das águas advindas do período 
chuvoso, de forma a minorar o sacrifício da população na época da estiagem. Que a 
concessionária dos serviços de abastecimento de água cumpra as suas obrigações 
contratuais; que o poder público concedente adote uma postura fiscalizadora em defesa 
dos interesses da coletividade e do meio ambiente e que nós consumidores saibamos usar 
com responsabilidade esse bem tão precioso

INDICAÇÃO N.º 118/2016, de 21/03/2016
Ao Prefeito de Ubá, Edvaldo Baião Albino, 
solicitando-lhe que determine ao setor competente da 
municipalidade a instalação de dois postes de 
iluminação pública com luminárias no final da Av. 
Luciano Candian, no Bairro Aeroporto, visando a 
atender futuras instalações de uma indústria de 
móveis. 

INDICAÇÃO N.º 119/2016, de 21/03/2016
Ao Prefeito de Ubá, Edvaldo Baião Albino, 
solicitando-lhe que determine ao setor competente da 
municipalidade, a capina e limpeza geral das 
margens da Rua Jurandir Peron, iniciando no Bairro 

Agroceres até o Trevo da COPASA, a pedido dos moradores. 
REPRESENTAÇÃO N.º 017/2016, de 21/03/2016

Ao Coordenador do DER Regional Ubá, Sr. Célio Moreira da Silva, 
solicitando-lhe a possibilidade de realizar estudos que promovam a instalação 
de um redutor de velocidade em frente à Chácara Santana, na Rodovia Ubá-
Guidoval, a pedido dos moradores.

REPRESENTAÇÃO N.º 018/2016, de 21/03/2016
Ao Coordenador do DER Regional Ubá, Sr. Célio Moreira da Silva, 
solicitando-lhe a possibilidade de realizar estudos que promovam a instalação 
de dois redutores de velocidade na Rodovia Ubá-Guidoval, sendo um nas 
proximidades do trevo de acesso ao Aeroporto e outro ao Campo do Santo 
Antônio, a pedido dos moradores.
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POR UMA CIDADE MAIS VERDE E SUSTENTÁVEL!
 A cidade de Ubá apresenta uma necessidade imensa de áreas 
destinadas para parques, matas e bosques. Atualmente, temos poucas 
áreas existentes, mas que apresentam características naturais relevantes, 
necessárias para a manutenção da fauna, flora e condições ambientais 
para preservação de nossos mananciais, principalmente em função da 
crise de desabastecimento que a cidade passou e irá passar, caso os 
investimentos na melhoria da qualidade ambiental de nossa bacia 
hidrográfica não aconteçam. Nesse sentido, a preservação e conservação 
dessas áreas, de forma eficaz, exigem da administração municipal a 
elaboração de um programa de gestão qualificado, jamais realizado, para 
implantação de projetos que tenham Sustentabilidade.
Em função disso, necessitamos:

Ÿ Implantar uma Política Sustentável para as Áreas Protegidas da 
Cidade

Ÿ regulamentar as nossas áreas por meio de legislação municipal 
(SMUC);

Ÿ identificar e classificar cada área existente em Ubá levando em 

consideração suas características naturais;
Ÿ definir o uso e objetivo de cada uma por intermédio de critérios e normas para sua criação, implantação 

e gestão (Plano de Manejo);
Ÿ implantar um banco de dados com as informações atualizadas da fauna, flora e recursos hídricos das 

unidades de conservação e parques urbanos de Ubá.
Instituir o Sistema Municipal de Unidades de Conservação e Parques Urbanos de Ubá – SMUC é o primeiro 
passo a ser dado para alcançar os objetivos desse programa. O SMUC é uma adaptação e adequação da Lei 
Federal 9.985 de 18 de julho de 2000, que institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação Natural – 
SNUC, e estabelece critérios e normas para a criação, implantação e gestão das unidades de conservação. É 
importante que o Sistema Municipal tenha em sua estrutura básica os mesmos critérios estabelecidos pelo 
Sistema Nacional.
Entendemos que a instituição do SMUC de Ubá contribuirá para um grande avanço na Gestão Ambiental do 
Município, oferecendo aos órgãos públicos competentes, instituições de pesquisas e sociedade civil, os 
dispositivos legais à preservação e restauração de áreas importantes para a manutenção da diversidade 
biológica dos nossos ecossistemas naturais e o uso sustentável dos nossos recursos naturais no 
desenvolvimento da cidade.

O REAJUSTE É UM DIREITO DOS 
SERVIDORES

Na reunião ordinária do dia 21 de março de 2016, 
externei mais uma vez sobre a INÉRCIA do Sr. Prefeito 
em enviar à Câmara Municipal, projeto de Lei para o 
reajuste dos vencimentos dos servidores públicos do 
município de Ubá, o que sempre ocorre entre o findar 
de dezembro e início de janeiro de cada ano.

A Constituição, em seu artigo 37, X, diz claramente que 
a remuneração dos servidores públicos, respeitada a 
iniciativa de cada Poder, será fixada ou alterada por 
Lei, assegurada revisão geral anual, sempre na 
mesma data e sem distinção de índices.

Desta forma, ficou claro que o Prefeito DESRESPEITA A CONSTITUIÇÃO, 
pois, já estamos no final de março e o mesmo declara publicamente que não 
pretende conceder aos servidores o reajuste legal pelo menos da inflação, como o 
indicador IPCA (índice de preços do consumidor amplo) que acumulou em 
dezembro de 2015 em 10,67%.

Concordo com o clamor dos servidores públicos municipais, que se manifestaram 
em frente à Prefeitura Municipal no dia 21 de março, pedindo RESPEITO e 
afirmando que não pedem favor, pedem simplesmente que a lei seja cumprida, 
pois, a concessão de reajuste inferior à inflação representa a DIMINUIÇÃO 
SALARIAL, o que a Constituição proíbe.

Continuarei minha luta em favor dos Servidores de Ubá, que merecem cada vez 
mais reconhecimento e acima de tudo, RESPEITO!


