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Trinta e seis homens e mulheres foram 

h o m e n a g e a d o s  p e l o  P o d e r 

Legislativo com o diploma de Líder 

Comunitário e Prêmio Mérito Mulher 

Cidadã 2016 “Irmã Marisa Costa”, 

em sessão  so lene  da  Câmara 

Municipal de Ubá (CMU), ocorrida 

na noite de 03 de dezembro de 2016, 

no plenário da Casa. O evento foi 

organizado em parceria com a 

F e d e r a ç ã o  M u n i c i p a l  d a s 

Associações Comunitárias dos 

Bairros e Distritos de Ubá (FEMAC). 

Os homenageados, todos com grande 

envolvimento em suas comunidades, 

são indicados pelos presidentes das 

associações de bairros e pelos 

próprios moradores. 

C e r c a  d e  2 0 0  c o n v i d a d o s 

prestigiaram a solenidade que foi 

presidida pelo vereador Samuel 

Gazolla Lima, presidente da CMU. 

Também estiveram presentes na 

sessão os vereadores Rafael Faêda de 

Freitas, vice-presidente da Câmara, 

Rosângela Maria Alfenas de Andrade, 

primeira secretária, Carlos da Silva 

Rufato e Vinícius Samôr de Lacerda. 

A cerimônia contou ainda com a 

presença do prefeito de Ubá, Edvaldo 

B a i ã o  A l b i n o ;  o  d i r e t o r  d a 

Superintendência Regional de Ensino 

de Ubá, professor Edmar Pereira 

Lopes; o representante do Corpo de 

Bombeiros de Ubá, sargento Ivo Dia 

dos Reis; o prefeito eleito do 

m u n i c í p i o  d e  U b á  ( m a n d a t o 

2017/2020), Edson Teixeira Filho e o 

delegado de Polícia Civil, Bruno 

Sales Matos.

Em seu discurso, o presidente da 

FEMAC, José  Gera ldo  Far ia , 

destacou a importância dos líderes 

para as comunidades: “São pessoas 

que realizam trabalhos muitas vezes 

ocultos, mas que transformam, de 

fato, a vida das comunidades. Um 

líder inspirador é capaz de incentivar 

seus companheiros a todo momento, 

sobretudo em ocasiões turbulentas, 

p o r  m e i o  d e  p a l a v r a s  e , 

principalmente, pelas atitudes. Eles 

servem de exemplo para os liderados. 

E  é  d e s s a  f o r m a  q u e  s e u s 

colaboradores passam a reproduzir tal 

compor tamen to .  São  pessoas 

preocupadas com o desenvolvimento 

d e  s e u s  s e m e l h a n t e s  e  e s t e 

reconhecimento, feito por seus pares, 

é fruto da importância que cada um 

adquiriu nas comunidades em que 

servem”, ressaltou.

Legislação

A solenidade de entrega do diploma 

aos Líderes  Comunitár ios  foi 

instituída pela Lei Municipal 2.844, 

de 10 de novembro de 1998, e 

normatizada pela Resolução 01/99, de 

autoria dos vereadores Fernando 

Antônio Fagundes Reis e Itamar dos 

Santos.

De acordo com esta resolução, é 

considerado Líder Comunitário todo 

cidadão ou cidadã que, integrando a 

diretoria da Associação de Moradores 

do seu respectivo bairro, “tenha 

prestado inestimáveis serviços em 

prol da sua coletividade, destacando-

se pelo seu dinamismo, integridade 

moral e notória ascendência sobre os 

dema i s” .  Compe te  à  Câmara 

Municipal de Ubá homologar a 

escolha dos Líderes Comunitários.

 

Prêmio Mérito Mulher Cidadã 

2016 - Irmã Marisa Costa

Na mesma solenidade, a FEMAC 

realizou a premiação às mulheres de 

destaque em suas  respect ivas 

comunidades ao longo de 2016. A 

religiosa Irmã Marisa Costa dá nome 

ao prêmio. Além do envolvimento 

com ações de ajuda humanitária, Irmã 

Marisa participou de forma bastante 

significativa no processo de fundação 

de diversas associações de bairro em 

Ubá.

 Câmara e Femac homenageiam 
líderes comunitários e mulheres cidadãs

Especial Solenidades 

Homenageados com o diploma de líder comunitário: 
Antônio Edio de Almeida (Bairros Luz e Agroceres);

Antônio Roque de Oliveira (Bairro São Mateus);

Elvira Barros Vieira (Bairro São João);

Geraldo Arruda Costa (Bairros Santa Alice e Chiquito Gazola);

Joaquim Augusto Alves (Bairros Ponte Preta, Olaria, Meu Sonho e 

Mangueira Rural);

Jorge Augusto Filho (Distrito de Diamante);

Joseli Anísio Pinto (Distrito de Ubari);

José Luiz Gualberto Filho (Barrinha);

José Messias Pereira da Silva (Bairro Ozéas Maranhão);

Leandro Rogério Cazita (Bairro Paulino Fernandes);

Luiz Carlos Modesto Soares (Distrito de Miragaia);

Luiz Claudio Peron (Comunidade de Ubá Pequeno);

Marcos Teixeira Filho (Bairro Santa Edwiges);

Neuze Maria Soares (Bairro Schiavon);

Sebastião Francisco da Costa (Bairro Primavera);

Sebastião Magalhães Filho (Bairro Vila Casal)

Wellington Peron (Comunidade de Santo Anastácio);

Wellington Sérgio Batista (Cibraci).

Receberam o Prêmio Mérito Mulher Cidadã 2016 - 
“Irmã Marisa Costa, as cidadãs:

Ângela Aparecida de Souza (Bairro Paulino Fernandes);

Carmosina Costa Moreira (Bairro Santa Edwiges);

Cleusa de Fátima Carvalho (Bairro Ozéas Maranhão);

Dunalva Bellini Leite (Bairro São João);

Enedina Maria Honorato Gualberto (Comunidade da Barrinha);

Flozina Aparecida Pinto (Bairro São Mateus);

Lindaura de Oliveira Liquer (Bairro Schiavon);

Luciana Carolina da Silva Santos (Distrito de Diamante);

Luzia de Fátima Baquim de Oliveira Comunidade de Ubá Pequeno);

Luzia Lúcia Vieira Campos (Bairros Santa Alice e Chiquito Gazola);

Marcele Ferreira Mendes de Souza (Bairros Luz e Agroceres);

Maria Aparecida Martins Migliorine (Distrito de Miragaia);

Maria Aparecida Nicolau (Bairro São Sebastião);

Maria das Graças Martins (Bairros Santana e Dico Teixeira);

Maria de Lourdes Oliveira Monteiro (Bairros Ponte Preta, Olaria, Meu 

Sonho e Mangueira Rural);

Maria do Carmo Valente Pires (Distrito de Ubari).

Maria Nilce Monteze Bicalho (Comunidade de Santo Anastácio);  

Sandra Mara Costa ( Bairro Vila Casal).

Nesta edição especial, confira as homenagens prestadas 
pelo Poder Legislativo neste ano em sessões solenes:

Entrega de Diplomas de Líder Comunitário 2016 e 
Prêmio Mérito Mulher Cidadã 2016 “Irmã Marisa Costa” 

Entrega da Comenda Ary Barroso e dos Títulos de 
Cidadania Honorária e Personalidade Ubaense do Ano

Homenagem pelo Cinquentenário 
do Patronato São José

Solenidade em comemoração ao 
Dia Municipal da Consciência Racial

Solenidade de Posse

A Câmara Municipal de Ubá convida a todos a participarem da Solenidade 
de Posse dos Vereadores eleitos para a Legislatura 2017-2020, bem como 

do Prefeito e Vice-Prefeito eleitos para a Gestão 2017-2020.
A cerimônia será realizada no dia 1º de janeiro de 2017, 

a partir das 19 horas, no Horto Florestal.
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Patronato São José comemora 
Bodas de Ouro em cerimônia 

realizada pela Câmara

SOLENIDADES 2016

Uma solenidade em homenagem ao 

Cinquentenário do Patronato São 

José, entidade filantrópica dirigida 

pelas Irmãs Carmelitas Descalças 

Servas dos Pobres do Brasil, foi 

realizada, na noite de 30 de junho, no 

plenário da Câmara Municipal de Ubá.

Dezenas de pessoas, autoridades, 

representantes  da  ins t i tu ição , 

adolescentes e crianças prestigiaram o 

evento promovido pela CMU por 

meio do requerimento do vereador 

Vinícius Samôr de Lacerda.

O  L e g i s l a t i v o  U b a e n s e  f o i 

representado pelo presidente da 

Câmara, vereador Samuel Gazolla 

Lima, pelo vice-presidente, vereador 

Rafael Faêda de Freitas, pela 1ª 

secretária, vereadora Rosângela Maria 

A l f e n a s  d e  A n d r a d e ,  e  p e l o s 

v e r e a d o r e s  O s w a l d o  P e i x o t o 

Guimarães e Vinícius Samôr de 

Lacerda.

Além deles, integraram a mesa 

diretora a presidente do Patronato São 

José, Irmã Maria Cecília Caliman; o 

vice-presidente, dr. José Teixeira 

Pires; a cofundadora da entidade, 

Maria da Glória Mendes Nunes; Iran 

Jacob representando o deputado 

estadual Dirceu dos Santos Ribeiro, o 

1º sargento Atamir Lúcio Leonel 

representando o comandante da 2ª 

Companhia de Bombeiros Militar de 

Minas Gerais, capitão Patrick Tavares 

Gomes; a presidente em exercício da 

30ª Sub-Seção da OAB de Ubá, 

dra.Vera Lúcia Magaton Barleta; o ex-

presidente da Câmara no período de 

2009 a 2010 e ex-aluno do Patronato, 

Cláudio Ponciano; e o diretor da 

Superintendência Regional de Ensino 

de Ubá, professor Edmar Pereira 

Lopes.

A Banda de Música do Patronato São 

José emocionou a todos os presentes 

e x e c u t a n d o  o  H i n o  N a c i o n a l 

Brasileiro e a música Aquarela do 

Brasil, sob a regência do professor 

Tadeu Rodrigues,  ex-aluno da 

entidade. E o Hino dos 50 anos do 

Patronato foi cantado pelo coral 

“Cantai ao Senhor” da Comunidade 

São  Jo sé ,  a companhado  pe lo 

tecladista Marto Viana.

Durante a solenidade, a assistente 

social, Júlia Rodrigues, apresentou  

vídeo contando a história da entidade e 

as atividades que são realizadas pelo 

Patronato. E o aluno Breno Pacheco 

Miquelito, de 13 anos, fez a leitura da 

poesia: “O menino cresceu, mas nunca 

deixou de ser criança”de autoria do  

professor Cristiano Lopes.

 

Homenagem

A presidente da entidade, Irmã Maria 

Cecília Caliman recebeu das mãos dos 

vereadores uma placa comemorativa 

pelo Cinquentenário da Sociedade 

Ubaense de Artes e Ofícios. A   

celebração foi encerrada com a 

participação da fanfarra do Patronato 

São José, dirigida pelo ex-aluno da 

entidade Luiz Gonzaga Ferreira. A 

instituição também foi homenageada 

pelo ex-aluno Cláudio Ponciano, que 

proferiu um emocionado discurso 

durante a sessão.

Os alunos do Centro Catequético da 

Paróquia Nossa Senhora do Rosário 

também participaram da solenidade. A 

estudante da 1ª Eucaristia, Ana Paula 

Paiva da Silva, de 10 anos, declarou: 

“O patronato faz 50 anos e ver as 

pessoas reunidas para celebrar este dia 

é muito importante, estou muito feliz”, 

contou. E o aluno Vinícius Toledo, de 

11 anos, destacou: “Passaram-se 50 

anos de história e é muito bom ver o 

patronato desenvolvendo várias 

atividades. Eu gosto muito das aulas 

de catequese”, concluiu.

 

Sobre o Patronato São José

A ideia de fundação do Patronato 

surgiu em 1944, após visita pastoral do 

então Bispo Diocesano Dom Delfim 

Ribeiro Guedes e foi logo abraçada 

pelo Desembargador Dr. Jacinto 

Soares de Souza Lima.

Na década de 60, foi edificado o 

primeiro pavilhão da instituição. Em 

1966 o patronato recebeu as Irmãs 

Carmelitas Descalças Servas dos 

Pobres do Brasil, sob a intermediação 

do também Dr. José Campomizzi 

Filho e Maria da Glória Mendes 

Nunes. A partir de então, as religiosas 

passaram a administrá-lo. Em 1972, a 

entidade foi transferida para um novo 

pavilhão construído no Bairro Vila 

Casal, atual sede da obra.

 

Atividades

P o r  m e i o  d e  u m  t r a b a l h o 

socioeducativo, que se faz por meio do 

encaminhamento à escola pública, 

f o r m a ç ã o  r e l i g i o s a ,  C e n t r o 

Catequético da Paróquia Nossa 

S e n h o r a  d o  R o s á r i o ,  a p o i o 

pedagógico, atividades esportivas e 

recreativas, aula de música com uma 

banda filarmônica, fanfarra e inclusão 

digital, a entidade atende cerca de cem 

crianças e adolescentes na faixa etária 

de sete a dezessete anos.

“Oferecer ensinamentos para que se 

tornem cidadãos dignos, respeitados e 

lutadores por um mundo melhor , ”

explica Irmã Maria Cecília. Ainda 

conforme a religiosa, todas as 

atividades são realizadas com o apoio 

de  uma exper ien te  equ ipe  de 

p r o f i s s i o n a i s  -  e d u c a d o r e s , 

psicólogos, educadores físicos e 

assistentes sociais.

TÍTULOS E COMENDAS

Marco Antônio Badaró 
Bianchini

Recebo esta homenagem 
com muito orgulho,uma 

vez  que saí de Ubá há muito tempo. 
Não trago isso como uma questão 
pessoal, mas em razão da função que 
hoje exerço no comando da melhor 
Polícia Militar do Brasil, ao prestar 
um serviço de grande qualidade para 
toda a sociedade ubaense, a todo povo 
mineiro e também, logicamente, para 
boa parte do Brasil. Comandar hoje 43 
mil homens e mulheres, verdadeiros 
heróis dedicados à segurança do povo 
mineiro, do povo brasileiro, é um 
privilégio muito grande e um orgulho 
enorme para um filho de Ubá.

Padre Almir Pereira Lopes
Há 3 anos recebi o Título de Cidadão 
Honorário Ubaense e foi uma imensa 
alegria. Hoje recebo a Comenda Ary 
B a r r o s o .  A l é m  d e  s e r  o 
reconhecimento do meu trabalho 
como padre é também da atuação da 
nossa Igreja. Agradeço ao vereador 
Carlos da Silva Rufato pela indicação. 
É uma alegria ser homenageado na 
terra do nosso ilustre Ary Barroso.

Tenente Carlos Eduardo 
Guilarducci Fonseca

Para mim é uma satisfação muito 
grande ter o reconhecimento do nosso 
trabalho  pela sociedade. Sou natural 
de Juiz de Fora e tenho muito carinho 
pela cidade de Ubá. É uma honra 
muito grande. Agradeço ao vereador 
Samuel Gazolla Lima pela indicação 
do meu nome, estou muito feliz.

Carlos Roberto Sodré
Para quem nasceu no Córrego do Pão 
de Ló e fez a trajetória que eu fiz, 
chegar a este momento na Câmara 
Municipal é muito emocionante. Meu 
agradecimento é para todas as pessoas 
que estiveram sempre ao meu lado, e a 
minha família. Gostaria também de 
agradecer ao Pastor do Darci e aos 
demais vereadores que aprovaram o 

meu nome.

Francisco Antônio Miguel
Estou muito feliz. Não esperava 
receber esse título. Agradeço ao 
vereador Carlos Rufato  por indicar 
meu nome.

 Francisco Vitor da Costa
Estou sentindo uma alegria muito 
grande por receber esta homenagem e 
gostaria de agradecer ao vereador José 
Alves pela indicação do meu nome.

Gercibe Cesário Fagundes
Estou muito comovido e feliz da vida. 
Aos 91 anos não esperava receber 
uma homenagem com esta, numa 
festa tão bonita. Não mereço tanto. 
Agradeço ao vereador Rafael Faêda 
de Freitas o Título de Cidadania 
Honorária.

Jorge Luiz Gravina
E s t o u  m u i t o  f e l i z  p o r  e s t a 
homenagem, eu não esperava por isso. 
Agradeço ao vereador Rafael Faêda 
por ter me indicado. Estou sem 
palavras para expressar a alegria deste 
momento.

Deputado Pastor Leandro 
Andrade Genaro Oliveira

Estou muito honrado em receber a 
Comenda Ary Barroso,que é tão 
importante da cidade, e agora só 
aumenta a minha responsabilidade.

Leonardo Toledo Nogueira
Receber  es ta  homenagem é  a 
demonstração de que o nosso trabalho 
na Associação de Moradores do 
Bairro Agroceres e adjacências vem 
surtindo efeito. É um reconhecimento 
muito grande. Agradeço ao vereador 
Oswaldo Peixoto Guimarães que me 
concedeu este Título, e aos demais 
vereadores pela oportunidade.

Dra. Mariza Chartune
Estou extremamente orgulhosa e 
muito honrada. Moro em Ubá desde 
criança, nossa família é muito 

numerosa, e ela se integrou a Ubá 
como se tivéssemos nascido aqui, 
então, para mim, e toda a minha 
família esta homenagem é motivo de 
muito orgulho. Agradeço ao vereador 
Viníc ius  Samôr  de  Lacerda  a 
homenagem.

Nilson Hernane Azevedo Moraes
Receber esta homenagem é uma 
sensação indescritível. Eu já recebi a 
Comenda Ary Barroso, mas ser 
h o m e n a g e a d o  c o m o  C i d a d ã o 
Honorário Ubaense é mais uma 
grande homenagem, eu dou muito 
valor a isso. Hoje percorro o Brasil 
inteiro com o Museu Itinerante do 
F u t e b o l ,  c o m  o  m u s e u  e  s e r 
homenageado na nossa Casa é uma 
grande realização. Agradeço esta 
homenagem ao vereador Jorge 
Custódio Gervásio, meu irmão e 
conterrâneo da cidade de Rodeiro. 
Fazer parte desta festa hoje com tantos 
convidados ilustres é para mim um 
orgulho e uma honra.

Ricardo Mauro Ghetti Cabral
Recebi a homenagem com surpresa, 
pois, embora resida em Ubá, há 
apenas 7 anos, pois  meus filhos são 
ubaenses e já me sentia um ubaense de 
coração. Recebi o título de cidadania 
honorária com muito orgulho, 
indicado pelo vereador Dr. Valadão 
Reimão de Melo, a quem agradeço a 
homenagem.

Rosa Maria Araújo de Castro
Uma honra muito grande para mim. 
Fiz parte desta Casa, tenho maior 
respeito por ela e seus componentes 
na pessoa dos servidores que são o 
braço direito dos vereadores que aqui 
atuam. Quero agradecer em especial 
ao vereador Célio Botaro e aos demais 
vereadores que conjuntamente 
assinaram. O Poder Legislativo é o 
que representa legitimamente os 
cidadãos, os anseios do povo vêm a 
esta Casa. Então o Poder Legislativo 
merece todo o nosso respeito. E eu, 

como ex-vereadora desta Casa, só 
tenho a agradecer o trabalho realizado 
na Câmara e parabenizar aos demais 
homenageados que são pessoas que 
realmente se dedicam à causa pública.

Salomão JúniorCuri
É uma realização e o complemento de 
toda uma trajetória na Cidade 
Carinho. Sempre disse para os meus 
alunos e professores que esta é a 
homenagem que eu mais gostaria de 
receber. Agradeço ao vereador Célio 
Botaro por acompanhar meu trabalho 
e me conceder  este  Tí tulo de 
Cidadania Honorária. Agora sou um 
verdadeiro ubaense.

Sebastião dos Santos Silva 
Fernandes

É muito gratificante a gente ser 
reconhecido. Eu agradeço a vereadora 
Rosângela Alfenas pela homenagem e 
aos demais vereadores.

Walter Padovani
Fico lisonjeado em ter a possibilidade 
de demonstrar, oficialmente, meu 
agradecimento com a honrosa 
Comenda Ary Barroso que recebi. 
Adotei Ubá como minha Casa, meu 
lar. 
J á  f u i  a g r a c i a d o  p e l o  P o d e r 
Leg i s la t ivo  com a  Cidadan ia 
Honorária. Novamente tive a honra de 
ver meu nome escolhido para receber 
outra homenagem, nessa Casa. Vocês 
me deram a oportunidade mais valiosa 
que um homem pode ter que é a de 
mostrar para meus netos que vale a 
pena seguir o caminho do bem e 
ajudar ao próximo. Temos um 
c o m p r o m i s s o  i m e n s o  c o m  a 
sociedade em que vivemos. Somos 
líderes de um país que necessita, cada 
vez mais, de pessoas de bom coração e 
que estejam preocupadas com o 
futuro. Portanto, me senti realizado, 
pois aos 73 anos estou, 
ainda, podendo dar a 
minha parcela de ajuda à 
população ubaense.

Confira os depoimentos dos homenageados 
e as fotos desta sessão solene

Carlos Roberto Sodré Francisco Antônio Miguel Sebastião S. S. Fernandes Walter Padovani Jorge Luiz Gravina

Gercibe C. Fagundes
Marco Antônio 

Badaró Bianchini Salomão Júnior Curi Tenente Guilarducci Nilson H. A. Moraes Álvaro H. A. Carvalho Dep. Pastor Leandro 

Ricardo Mauro Ghetti Dr.ª Mariza Chartune Leonardo T. Nogueira Francisco Vítor da Costa Pe. Almir Pereira Lopes Rosa Mª Araújo de Castro

Banda de Música do 21º BPM/MG
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TÍTULOS E COMENDAS
O  L e g i s l a t i v o  U b a e n s e ,  a 

A s s o c i a ç ã o  d e  C o m b a t e  à 

Discriminação Racial Solano 

Trindade (AST) e a Comunidade de 

Ubá celebraram, em 18/11, no 

p l e n á r i o  d a  C â m a r a ,  o  D i a 

Municipal da Consciência Racial. 

Foi uma noite solene-cultural que 

teve espaço para música, dança, 

poesia, capoeira e muita reflexão. O 

plenário esteve repleto. Entre os 

c o n v i d a d o s ,  a u t o r i d a d e s  e 

represen tan tes  de  en t idades 

culturais, educativas e de classe. A 

sessão foi presidida pelo vice-

presidente da CMU, vereador 

Rafael Faêda de Freitas, e contou 

com a presença dos vereadores 

Vinícius Samôr de Lacerda e Carlos 

da Silva Rufato.

Prestigiaram o evento o Secretário 

Municipal de Cultura, Paulo Lana, o 

d i re tor  da  Super in tendência 

Regional de Ensino de Ubá, 

professor Edmar Pereira Lopes, o 

coordenador geral da AST, José 

Felício de Oliveira, Edson Teixeira 

Filho, prefeito eleito do município e 

diversas outras autoridades.

A Lei

O Dia Municipal da Consciência 

Racial originou-se do Projeto de Lei 

nº 37, de 1997, de autoria do 

vereador à época Fernando Antônio 

Fagundes Reis, com o vereador 

Paulo César Raymundo, sancionado 

pelo então prefeito Narciso Paulo 

Michelli, que o transformou na Lei 

Municipal nº 2.736, de 2 de julho 

daquele ano. 

O intuito da lei é deixar registrada, 

como da ta  c ív ica  em nosso 

Município, o dia dedicado ao herói 

Zumbi dos Palmares e, assim, 

ressaltar a importância da difusão 

dos movimentos sociais populares, 

em especial os vinculados aos 

trabalhos da conscientização racial.

Realizada a partir de proposição do 

presidente da CMU, vereador 

Samuel Gazolla Lima, a solenidade 

deste ano prestou homenagens a três 

personalidades de destaque no 

cenário cultural de nossa cidade:

- Antônio Virgílio Ferreira - 

coordenador do Conselho de 

P a s t o r a l  C o m u n i t á r i o  d a 

Comunidade Santa Luzia, do bairro 

Palmeiras;

- José Raymundo Soares Netto, 

Mestre Zinho - O Rei Congo da 

Guarda de Congado Nossa Senhora 

do Rosário;

- Zuleica Evangelista Andrade - 

vice-presidente do Instituto Maria 

de  Lore to  Cami lo t to  Rocha 

(IMLOR), membro da diretoria da 

Associação Solano Trindade e 

presidente da Câmara da Melhor 

Idade (projeto da CMU);

Boas-vindas com berimbau, 

atabaque e muita ginga

A  f e s t a  f o i  i n i c i a d a  c o m 

entusiasmada roda de capoeira do 

grupo Garra Mineira, coordenada 

p e l o  M e s t r e  N a n i m ,  q u e 

recepcionou os convidados na 

entrada da Câmara. Já dentro do 

plenário, os presentes puderam 

apreciar o Hino Nacional Brasileiro 

interpretado com muita emoção 

pela cantora Denise Francisco.

Expostos no corredor de entrada da 

Câmara Municipal de Ubá telas de 

artistas ubaenses, participantes da 

Oficina de Artes da Associação 

Solano Tr indade e  peças  de 

artesanato produzidas por membros 

d o  C e n t r o  d e  A t e n ç ã o 

Psicossocial(CAPS) Guida Sollero.

Em outro belo número musical, 

alunos da Oficina de Música da 

Associação Solano Trindade, 

executaram a obra Aquarela do 

Brasil, de autoria de nosso ilustre 

conterrâneo Ary Barroso. Brilho e 

delicadeza na interpretação deste 

c láss ico  da  Mús ica  popula r 

brasileira.

Ao comemorar o Dia Municipal de 

Consciência Racial ,  o poder 

Legislativo Ubaense propõe a 

reflexão sobre o racismo na certeza 

de que, para o seu fim, não basta 

mudar a política ou a economia. É 

preciso mudar sua cultura na difusão 

de outros valores e atitudes. 

“Estamos hoje reunidos para 

comemorarmos solenemente o Dia 

Municipal da Consciência Racial. 

Destaco aqui a importância da 

criação desta data para simbolizar a 

luta dos movimentos negros que 

buscam conscientização de seus 

direitos, visando alcançar a plena 

cidadania, que só ocorrerá a partir 

de iniciativas que promovam a 

inclusão, a participação social e a 

integração de todas as raças”, disse 

o presidente em exercício Rafael 

Faêda de Freitas.

José Flávio Expedito da AST 

saudou aos presentes em nome da 

entidade lembrando a importância 

da data para a comunidade negra.

Em um número  su rp resa ,  o 

comunicador Thuru David, recitou 

um impactante monólogo, feito a 

partir de vários textos alusivos à 

data: “...A certeza hoje e sempre, 

Nunca ninguém vai me tirar: Sou 

mandado; serei livre; Sou escravo; 

serei rei!”, declamou, tendo ao 

fundo a música Lágrimas do Sul, de 

Milton Nascimento. Os alunos dos 

C e n t r o s  d e  R e f e r ê n c i a  d a 

Assistência Social dos Bairros 

Cohab, São Domingos, Agroceres e 

Vila Casal, também fizeram bonito. 

Ensaiados pela bailarina e monitora 

Dayane Xis, eles apresentaram um 

empolgante número de dança Afro: 

“Ficamos muito entusiasmados em 

participar desta festa. Para os alunos 

é um momento de muita alegria e 

compromisso”, destacou Dayane 

Xis.

Para falar aos presentes sobre os 

desafios vividos pela população 

negra no Brasil foi convidado o 

Ministro de Estado - Chefe da 

Secretaria de Políticas de Promoção 

da Igualdade Racial da Presidência 

da República, em 2010, Dr. Elói 

Ferreira.

Vencedores do Concurso de 

Redação

Durante a sessão Solene foi 

realizada a entrega das medalhas e 

certificados aos vencedores do 2º 

C o n c u r s o  d e  R e d a ç ã o  d a 

Superintendência Regional de 

Ensino de Ubá, em parceria com a 

AST e com  o IMLOR. 

“O objetivo da iniciativa é estimular 

a escrita e aguçar o senso crítico dos 

a lunos  em re lação ao  tema, 

considerando a importância de se 

combater  o  preconce i to  e  a 

discriminação racial em sala de aula 

e na sociedade”, explicou  o diretor 

da SRE, Edmar  Pereira Lopes. 

O tema este ano foi “Enfrentamento 

ao racismo – Avanços e desafios”.

Realizado entre os dias 20 de 

setembro e 30 de outubro de 2016, 

com alunos matriculados nas 

Escolas Estaduais de Ensino 

Fundamental (6º ao 9º ano) e Médio 

Regular do Município de Ubá, o 

concu r so  t eve  o s  s egu in t e s 

vencedores: - 1º Lugar: Andressa da 

Silva Mendes, 2º ano, Escola 

Estadual Padre Joãozinho; - 2º 

Lugar: Vhanessa Fernandes Soares, 

8º ano, Escola Estadual Padre 

Joãozinho; - 3º Lugar: Adamildo 

Aparecido Zague Júnior, 7º ano, 

Escola Estadual Prof. Lívio da 

Castro Carneiro.

Samba: um jovem centenário

A fes t a  t ambém ce leb rou  o 

centenário do samba,  uma vez que 

em 2016 completa 100 anos em que 

o primeiro samba foi registrado  em 

gravação (Pelo Telefone) , de 

autoria de Ernesto dos Santos, masi 

conhecido por Donga.  Para marcar 

a data festiva, a cantora Cláudia 

X a v i e r  M a r t i n s  F o r t u n a t o , 

interpretou, acompanhada ao violão 

por, Moacir Dias, professor da 

oficina de Violão da Associação 

Solano Trindade, a canção “Preciso 

me encontrar”, de autoria de 

Candeia, gravada pelo compositor e 

in terprete  Car tola  em 1976.

A solenidade foi encerrada com 

apresentação do Grupo Abadá 

Capoeira, coordenado pelo Mestre 

Chiquinho. Uma noite de muita 

alegria, cultura e reflexão!

Câmara e Associação Solano Trindade 
celebram Dia Municipal da Consciência Racial

Os Poderes Legislativo e Executivo 

de Ubá homenagearam dezoito 

ilustres cidadãos com a Comenda Ary 

Barroso,  Título de Cidadania 

Honorária e Personalidade Ubaense 

do Ano. A sessão solene foi realizada 

no plenário da Câmara Municipal de 

Ubá (CMU),  e  contou com a 

p a r t i c i p a ç ã o  d e  c e n t e n a s  d e 

convidados na noite de 24 de 

setembro de 2016.

Representando a Câmara Municipal 

de Ubá, marcaram presença na 

solenidade os vereadores: Samuel 

Gazol la  Lima (pres idente  da 

Câmara), Rafael Faêda de Freitas 

(vice-presidente), e Rosângela Maria 

Alfenas de Andrade (1ª secretária), 

que compuseram a mesa diretora da 

sessão solene. Também prestigiaram 

a sessão os vereadores: Carlos da 

Silva Rufato, Pastor Darci Pires da 

Silva, Jorge Custódio Gervásio, José 

Alves Germano, Oswaldo Peixoto 

Guimarães e Vinícius Samôr de 

Lacerda.

Também integraram a mesa diretora  

as seguintes autoridades: o prefeito 

de Ubá, Edvaldo Baião Albino, 

acompanhado de sua esposa, Gisela 

Haikal; o subsecretário do Governo 

do Estado de Minas Gerais, Luiz 

Gustavo Riani; o comandante Geral 

da Polícia Militar do Estado de Minas 

Gerais, presidente do Conselho 

Nacional de Comandantes Gerais das 

Polícias Militares e Corpos de 

Bombeiros Militares do Brasil e 

homenageado com o Título de 

Personalidade Ubaense do Ano de 

2016, coronel Marco Antônio Badaró 

Bianchini; o deputado estadual e 

homenageado com a Comenda Ary 

Barroso, Pastor Leandro Andrade 

Genaro  Ol ive i ra ;  I r an  Jacob 

representando o deputado estadual 

Dirceu dos Santos Ribeiro; o juiz de 

Direito da Vara Criminal de Menores, 

Infância e Juventude e juiz Eleitoral 

da Comarca de Ubá, Nilo Martins 

Marques; o juiz de Direito da 

Comarca de Ubá, Thiago Brega de 

Assis; o comandante do 21º Batalhão 

de Polícia Militar, tenente-coronel 

Lúcio Mauro Campos Silva; o 

promotor da 2ª Promotoria de Justiça 

da Comarca de Ubá, Glayson Pereira 

da Fonseca; o 1º tenente Bombeiro 

Mi l i t a r  da  3 ª  Companh ia  de 

Bombeiro Militar, Carlos Eduardo 

Guilarducci Fonseca,  também 

homenageado com o Título de 

Cidadania Honorária; o presidente da 

Associação Beneficente Católica e 

Hospital Santa Isabel, Fabiano dos 

Santos e o presidente da 30 ª 

Subseção-Ubá da  Ordem dos 

Advogados do Brasil, que também 

presidiu a Câmara, Miguel Poggiali 

Gasparoni.

Os  t raba lhos  da  no i te  fo ram 

coordenados pelo presidente da 

Câmara, vereador Samuel Gazolla 

Lima, que explicou o objetivo das 

homenagens. “Os indicados são 

aqueles cidadãos que se destacaram 

nos cenários cultural, educacional, 

pol í t ico ,  socia l ,  empresar ia l , 

religioso, bem como da segurança 

pública, promovendo, cada um a seu 

modo, o nome de Ubá”, ressaltou 

Gazolla.

A solenidade foi abrilhantada com a 

apresentação da banda de música do 

21º Batalhão da Polícia Militar 

recepcionando os convidados na 

entrada da Câmara e durante a 

solenidade com o Hino Nacional 

Brasileiro e o Hino do Município de 

Ubá além da música Aquarela do 

Brasil, de nosso imortal compositor 

Ary Barroso.

Título de Cidadania Honorária

Onze personalidades receberam o 

Título de Cidadania Honorária e 

foram indicados pelos vereadores. 

São elas:

- 1º Tenente Bombeiro Militar, Carlos 

Eduardo Guilarducci Fonseca - 

presidente da CMU, vereador 

Samuel Gazolla Lima;

- Carlos Roberto Sodré - vereador 

Pastor Darci Pires da Silva;

- Francisco Antonio Miguel -

vereador Carlos da Silva Rufato;

- Francisco Vítor da Costa  -  

vereador José Alves Germano;

- Gercibe Cesário Fagundes - vice-

presidente da Câmara Municipal de 

Ubá, vereador Rafael Faêda de 

Freitas;

- Leonardo Toledo Nogueira - 

v e r e a d o r  O s w a l d o  P e i x o t o 

Guimarães;

- Mariza Chartune Teixeira Marques - 

vereador Vinícius Samôr Lacerda;

- Nilson Hernane Azevedo Moraes - 

vereador Jorge Custódio Gervásio;

- Ricardo Mauro Ghetti Cabral - 

vereador Maurício Valadão Reimão 

de Melo;

- Salomão Júnior Curi - vereador 

Célio Botaro; e

-  Sebast ião dos Santos  Si lva 

Fernandes - vereadora Rosângela 

Maria Alfenas de Andrade.

Comenda Ary Barroso

O u t r a s  s e i s  p e r s o n a l i d a d e s 

receberam a Comenda Ary Barroso. 

Esta homenagem foi criada pela Lei 

Municipal nº 2.422, de 28 de maio de 

1 9 9 3 ,  c o m  a  f i n a l i d a d e  d e 

homenagear anualmente pessoas que 

se destacaram no âmbito cultural, 

econômico ,  a r t í s t i co ,  soc ia l , 

profissional e/ou administrativo, 

além de suscitar na comunidade a 

memória de um de seus filhos mais 

ilustres, de renome nacional e 

internacional, conhecido por suas 

composições e realizações: Ary 

Barroso. Os agraciados com a 

Comenda e os vereadores que os 

indicaram são os seguintes:

- Padre Almir Pereira Lopes - 

vereador Carlos da Silva Rufato;

-  Álvaro Horácio Andrade de 

Carvalho - vereador Jorge Custódio 

Gervásio;

-  Jorge Luiz Gravina -  vice-

presidente da CMU, vereador Rafael 

Faêda de Freitas;

- Deputado Estadual Pastor Leandro 

Andrade Genaro Oliveira - vereador 

Pastor Darci Pires da Silva;

- Rosa Maria Araújo de Castro - 

vereador Célio Botaro;

-  Walter Padovani -  vereador 

Oswaldo Peixoto Guimarães

Personalidade Ubaense do Ano

Encerrando o evento, foi a vez do 

comandante Geral da Polícia Militar 

do Estado de Minas Gerais, coronel 

P M .  M a r c o  A n t ô n i o  B a d a r ó 

Bianchini, receber o Título de 

Personalidade Ubaense do Ano de 

2016 por seu talento e destaque no 

cenário da Segurança Pública do 

Estado. Todos os vereadores da 

C â m a r a  M u n i c i p a l  d e  U b á 

participaram em conjunto da entrega 

da placa ao ilustre homenageado.

Poderes Municipais conferem Títulos de 
Cidadania Honorária, Personalidade Ubaense 

do Ano e Comenda Ary Barroso

Personalidade Ubaense do Ano de 2016

Agraciados com Título de Cidadania Honorária e Comenda Ary Barroso



PRODUÇÃO LEGISLATIVA
AQUI VOCÊ ACOMPANHA AS PROPOSTAS DOS VEREADORES

Proposições do dia 22/08/2016 (cont.)

VEREADOR CARLOS DA SILVA RUFATO
Moção de Pesar 066/16
Pelo falecimento da estimada Sra. Ana Maria 
Gonçalves Vieira, sócia-proprietária da 
Marmoraria Modelo, ocorrido no último dia 20 
do corrente mês.

VEREADOR PASTOR DARCI
Indicação 283/16
Solicitação: ao Prefeito, realize estudos que 
viabilizem a construção de bueiros na Rua 
Antônio Batista, Centro, no trecho que 
compreende a Loja Auto Peças BMT e a ponte da 
Ge lade i ra ,  a  ped ido  dos  moradores  e 
comerciantes.
Indicação 285/16
Solicitação: ao Prefeito, indicando-lhe a 
necessidade de promover estudos técnicos para a 
criação e implantação de uma Escola Técnica em 
Ubá, oferecendo aos jovens ubaenses capacitação 
técnicas em diversas áreas.
Requerimento 198/16
Solicitação: ao Prefeito, realize o calçamento no 
final da Rua Lenir Guizilene de Andrade, Bairro 
Coparma, a pedido dos moradores. O presente 
pedido reitera a Indicação nº 152/14 de autoria do 
edil Carlos da Silva Rufato.
Moção de Congratulações e Aplausos nº 065/16
Endereçada: ao Pastor Presbiteriano Uriel Pinto 
Folly, por seus relevantes destaques junto à 
comunidade ubaense.

VEREADOR RAFAEL FAÊDA DE 
FREITAS

Indicação 287/16 
Solicitação: ao Prefeito, realize a instalação de 
uma placa de proibido estacionar na Rua Vicente 
Leite, em frente ao nº 126, no Bairro Eldorado, a 
pedido dos moradores.
VEREADOR SAMUEL GAZOLLA LIMA

Moção de Congratulações e Aplausos 067/16
Endereçada: ao Sr. Mário Leão, por seus 
relevantes destaques como técnico e mesatenista.
Moção de Congratulações e Aplausos 068/16
Endereçada: ao mesatenista Lucas Gonçalves 
Paiva, por seus relevantes destaques como 
mesatenista.
Moção de Congratulações e Aplausos 069/16
Endereçada: ao mesatenista Leonardo Rodrigues 
Merets, por seus relevantes destaques como 
mesatenista.
Moção de Congratulações e Aplausos 070/16
Endereçada: ao mesatenista Thiago Henrique 
Petrin Silva, por seus relevantes destaques como 
mesatenista.
Moção de Congratulações e Aplausos 071/16
Endereçada: aos mesatenistas Pablo Aparecido 
Randolfo, Fabricio Flausino Balbi e Vitória 
Josyane Gonçalves Mendes, pelos títulos 
conquistados na cidade de Lavras.
Moção de Congratulações e Aplausos 072/16
Endereçada: aos mesatenistas participantes do 1º 
Torneio de Férias de Tênis de Mesa de 2016, na 
vizinha cidade de Rio Pomba-MG.

Proposições do dia 29/08/2016

VEREADOR CARLOS DA SILVA RUFATO
Requerimento 203/16
Solicitação: ao Prefeito, a realização de obras de 
infraestrutura básica no beco público que 
interliga as Ruas 7 e 8, localizado próximo ao nº 
499, no Bairro São Domingos, com a instalação 
de dois postes de iluminação pública e a 
realização de calçamento. O presente pedido 
reitera o Requerimento nº 062/16 de mesma 
autoria.

VEREADOR CÉLIO BOTARO
Representação 060/16
Solicitação: à ENERGISA, a colocação de um 
poste na Serra dos Bernardos, Comunidade dos 
Alfenas, Distrito de Miragaia, m frente à 
residência do Sr. Jacinto Bernardo de Arruda, a 
pedido dos moradores.
Moção de Pesar 074/16
pelo falecimento do Sr. Isaú Cézar Ferreira 
Batalha, carinhosamente conhecido pela alcunha 
de “Chesman”, ocorrido recentemente.

VEREADOR PASTOR DARCI PIRES
Requerimento 201/16
Solicitação: ao Prefeito, a construção de um 
redutor de velocidade na Rua Conselheiro 
Augusto César, Bairro Copacabana, em frente ao 
Colégio Objetivo, a pedido dos moradores e pais 
de alunos. O presente pedido reitera a Indicação 
nº 187/16 de autoria do edil José Alves Germano.
Requerimento 204/16
Solicitação: ao Prefeito, para que remeta a esta 
Casa de Leis, um projeto de Lei que regulamente 
incentivos fiscairs aos munícipes que possuam 
espaços arbóreos e afins em suas residências.
Moção de Congratulações e Aplausos 073/16
ao Pastor Mauro Martins, por seus relevantes 
destaques junto à Igreja Assembleia de Deus 

Chama Pentecostal.
VEREADOR RAFAEL FAÊDA DE 

FREITAS
Indicação 288/16
Solicitação: ao Prefeito, realize a mudança do 
ponto de ônibus situado nas proximidades do 
cruzamento entre a Av. Comendador Jacinto 
Soares de Sousa Lima e a Ponte da Bandeira (Rua 
Capitão Ananias Teixeira de Abreu), para outro 
local distante da faixa de pedestres, a pedido dos 
munícipes.
Requerimento 202/16
Solicitação: ao Prefeito, a construção de dois 
redutores de velocidade na Av. Olegário Maciel, 
Bairro Industrial, especificamente um anterior ao 
PSF e outro após a entrada da UEMG 
(Universidade do Estado de Minas Gerais), a 
pedido dos moradores e estudantes. O presente 
pedido reitera, parcialmente, a Indicação nº 
272/16 de autoria do edil Darci Pires da Silva.

Proposições do dia 05/09/2016

VEREADOR PASTOR DARCI
Indicação 289/16
Solicitação: ao Prefeito, a necessidade de retorno 
das refeições servidas aos servidores da 
Secretaria de Obras Municipal.
Indicação 290/16
Solicitação: ao Prefeito, a necessidade urgente de 
encaminhamento da ambulância Fiat Doblô 
Cargo 1.4, de placa OPQ-9556, para revisão em 
oficina mecânica, em virtude de estar parada, 
ocasionando muitos transtornos aos pacientes 
que dela necessitam.
Indicação 292/16
Solicitação: ao Prefeito, realize o asfaltamento da 
Rua Projetada, no Bairro São Domingos, que 
inicia na Rua Adolfo Pereira Cortez, a pedido dos 
moradores.

VEREADOR OSWALDO PEIXOTO
Indicação 291/16
Solicitação: ao Prefeito, realize o alongamento do 
manilhamento e o nivelamento na Rua Capitão 
Teixeira Pinto, no Centro, bem como solicita uma 
fiscalização efetiva, por parte do Setor de 
Fiscalização, com relação a condução das obras 
dentro das normas técnicas.

VEREADOR DR. VALADÃO
Representação 061/16
Solicitação: aos colegas vereadores e demais 
órgãos, entidades ou instituições citadas. Trata – 
se de considerações feitas a cerca do Ranking de 
Eficiência Municipal (REM – F), publicado pelo 
jornal Folha de São Paulo no último domingo de 
agosto pp.
Moção de Pesar 077/16
Pelo falecimento do Sr. João Fernandes, ocorrido 
de forma trágica, no dia ontem.

VEREADOR SAMUEL GAZOLLA
Moção de Congratulações e Aplausos 075/16
aos mesatenistas participantes do 1º Torneio 
Aberto de Tênis de Mesa de 2016, na cidade de 
Viçosa-MG.
Moção de Congratulações e Aplausos 076/16
ao ilustríssimo Sr. Edmar Pereira Lopes, Diretor 
da 38ª Superintendência Regional de Ensino, 
pelos seus relevantes serviços prestados.

VEREADORES SAMUEL GAZOLLA E 
RAFAEL FAÊDA

Representação 062/16
Solicitação: ao Exmo. Sr. Secretário de Defesa 
Social – SEDS, Sérgio Barboza Menezes, 
solicitando-lhe injunções necessárias para a 
designação de novos investigadores da Policia 
Civil de Minas Gerais para a cidade de Ubá, 
aprovados em recente concurso público, em vista 
do insuficiente número de servidores.

Proposições do dia 12/09/2016

VEREADOR CARLOS RUFATO
Indicação 293/16
Solicitação: ao Prefeito, a extensão da rede 
elétrica com a colocação de dois postes e quatro 
luminárias, sendo duas para colocar nos dois 
postes antigos e duas para os novos, no 
logradouro paralelo à Rua Santa Maria, no 
loteamento do Sr. Geraldo no Distrito de 
Diamante, a pedido dos moradores.
Indicação 294/16
Solicitação: ao Prefeito, o calçamento e a 
construção da rede de esgoto no logradouro 
paralelo à Rua Santa Maria, no loteamento do Sr. 
Geraldo no Distrito de Diamante, a pedido dos 
moradores.
Indicação 295/16
Solicitação: ao Prefeito, a construção de dois 
redutores de velocidade ao longo da Avenida 
Imaculada Conceição, na Comunidade Laranjal, 
a pedido dos moradores.
Indicação 297/16
Solicitação: ao Prefeito, a instalação de um poste 
de iluminação pública, com luminária, na Rua 

Projetada, próxima à Rua Santa Maria, no 
Distrito de Diamante, a pedido dos moradores.
Requerimento 205/16
Solicitação: ao Prefeito, a instalação de quatro 
postes de iluminação pública com luminárias, o 
calçamento e a construção da rede de esgoto, após 
o nº 2000 da Rua Francisco Teixeira de Abreu, no 
Bairro Palmeiras, a pedido dos moradores. O 
presente pedido reitera, parcialmente, a 
Indicação nº 035/15 de autoria do edil José Alves 
Germano.
Moção de Pesar 080/16
pelo falecimento do Sr. Pedro Zanini, ocorrido 
tragicamente no último dia 08 do corrente mês.

VEREADOR CÉLIO BOTARO
Representação 063/16
Solicitação: à ENERGISA, na cidade de 
Cataguases, solicitando a gentileza de realizar o 
esticamento dos fios da rede elétrica, localizada 
próxima ao Sítio do Córrego dos Machados, no 
Distrito de Ubari, a pedido dos moradores.

VEREADOR PASTOR DARCI
Requerimento 206/16
Solicitação: ao Prefeito, a construção de um 
redutor de velocidade e a pintura de uma faixa de 
pedestres na Av. Olegário Maciel, em frente ao 
comércio Sueli Modas, próximo ao cruzamento 
com a Rua Gualberto de Melo, a pedido dos 
moradores. O presente pedido reitera a Indicação 
nº 222/14 de autoria do edil Carlos da Silva 
Rufato.

VEREADOR RAFAEL FAÊDA DE 
FREITAS

Indicação 296/16
Solicitação: ao Prefeito, a pintura de uma faixa de 
emergência para a Drogaria Família, localizada 
na Rua São José, nº 61, Centro de Ubá.

VEREADORES CARLOS RUFATO E 
OSWALDO PEIXOTO

Moção de Pesar 078/16
pelo falecimento do Sr. Joaquim Ribeiro Teixeira, 
c o n h e c i d o  c o m o  N i c o d a m a ,  o c o r r i d o 
recentemente.
Moção de Pesar 079/16
pelo falecimento do Sr. Osmar de Souza 
Doriguetto, ocorrido no último dia 09 do corrente 
mês.

Proposições do dia 20/09/2016

VEREADOR PASTOR DARCI
Moção de Congratulações e Aplausos 082/16
ao Sr. Deputado Estadual Missionário Márcio 
Santiago, cidadão ubaense honorário.

VEREADOR OSWALDO PEIXOTO
Requerimento 207/16
Solicitação: que esta Casa de Leis informe os 
gastos com diárias realizados pelos vereadores do 
período de janeiro de 2013 até a data atual.
Requerimento 208/16
Solicitação: ao Prefeito, que informe a esta Casa 
de Leis os gastos com diárias realizadas pelo 
Prefeito de Ubá, do período de janeiro de 2013 até 
a data atual.

VEREADOR RAFAEL FAÊDA 
Indicação 298/16
Solicitação: ao Prefeito, a instalação de uma 
placa de proibido estacionar em frente ao nº 85 da 
Rua Ezequiel Moreira de Abreu, Bairro São 
Domingos, a pedido dos moradores.

VEREADORES SAMUEL GAZOLLA E 
RAFAEL FAÊDA

Moção de Congratulações e Aplausos 081/16
à Sra. Isaltina Dalva Andrade Rodrigues.

Proposições do dia 26/09/2016

VEREADOR CARLOS RUFATO
Moção de Pesar 083/16
pelo falecimento do Sr. Victor Campos Coutinho, 
falecido no último dia 17 do corrente mês.

Proposições do dia 03/10/2016

VEREADOR PASTOR DARCI
Moção de Pesar 085/16
pelo falecimento da Sra. Olga Carneiro Silveira, 
que faleceu naturalmente aos 103 anos no dia 
23/09/2016.

VEREADOR CÉLIO BOTARO
Moção de Congratulações e Aplausos 086/16
à Empresa JM Conservadora Patrimonial, pelos 
exce len tes  serv iços  pres tados  jun to  à 
comunidade ubaense.

Proposições do dia 10/10/2016

VEREADOR CARLOS RUFATO
Indicação 301/16
Solicitação: ao Prefeito, a instalação de uma 
placa de estacionamento preferencial para 
caminhões que realizam fretes, na Rua 
Conselheiro Augusto César, Bairro Copacabana, 
próximo ao cruzamento com a Rua Ludovino 

José Pizziollo.
VEREADOR PASTOR DARCI

Indicação 300/16
Solicitação: ao Prefeito, a remoção de pelo menos 
cinco vagas de estacionamento na Praça Guido 
Marliere, em frente à Igreja Evangélica 
Internacional da Graça de Deus, a pedido de 
condutores de veículos.
Moção de Congratulações e Aplausos 087/16
ao grupo ABADÁ Capoeira, pelo evento recém-
realizado nesta Casa Legislativa.

VEREADOR DR. VALADÃO
Representação 064/16
Solicitação: à ENERGISA, no sentido que sejam 
retiradas algumas árvores que ameaçam fios de 
alta tensão que transportam energia para aquela 
região e mesmo para a cidade de Divinésia. 
Apenas uma vez os funcionários estiveram no 
local e recusaram de realizar o serviço.

VEREADOR RAFAEL FAÊDA DE 
FREITAS

Indicação 299/16
Solicitação: ao Prefeito, o manilhamento do 
esgoto e águas pluviais da Rua Dr. Fecas, Bairro 
Eldorado, para o Rio Ubá, a pedido dos 
moradores.
Requerimento 210/16
Solicitação: ao Prefeito, o envio das cópias das 
análises laboratoriais, com os pareceres técnicos, 
do sistema de abastecimento de água do Distrito 
de Diamante. Solicita, também, informações 
sobre o andamento das obras de instalação do 
reservatório de água naquela localidade, 
reiterando o Requerimento nº 125/16 de mesma 
autoria.
Requerimento 211/16
Solicitação: ao Prefeito e ao Sr. Edmar Pereira 
Lopes, Diretor da 38ª Superintendência Regional 
de Ensino, solicitando-lhes estudos que 
possibilitem a reforma geral da quadra 
poliesportiva na Escola Estadual Barão do Rio 
Branco, no Distrito de Ubari, a pedido dos 
moradores. O presente pedido reitera o 
Requerimento nº 119/16 de mesma autoria.
Requerimento 212/16
Solicitação: ao Prefeito, a construção de uma 
calçada, com urgência, no final da Av. José 
Resende Brando, com o início da Rua Adão 
Quintão, Bairro Bom Pastor. O presente pedido 
reitera o Requerimento nº 253/15 de mesma 
autoria.
Requerimento 213/16
Solicitação: ao Prefeito, o calçamento da Rua 
Reginaldo Francisco Coelho, Bairro Jardim 
Élida, a pedido dos moradores. O presente pedido 
reitera o Requerimento nº 166/16 de mesma 
autoria e nº 138/16 de autoria do Vereador Carlos 
da Silva Rufato.
Requerimento 214/16
Solicitação: ao Prefeito, estudos que possibilitem 
a instalação de equipamentos de ginástica na 
Praça Lilica Barbosa, Bairro Bom Pastor, a 
pedido dos moradores. O presente pedido reitera 
a Indicação nº 105/13 de mesma autoria.

VEREADOR VINICIUS SAMÔR 
Representação 065/16
Solicitação: a SEDESE (Secretaria de Estado de 
Trabalho e Desenvolvimento Social), solicitando 
a realização, na cidade de Ubá, de uma palestra ou 
mini-curso sobre o “Marco Regulatório das 
Organizações da Sociedade Civil e o Sistema 
Único de Assistência Social”.
Representação 066/16
Solicitação: a Secretaria Municipal  de 
D e s e n v o l v i m e n t o  S o c i a l ,  s o l i c i t a n d o 
informações se algum servidor participará do 
Capacita Suas e se o município de Ubá foi 
referenciado.
Representação 067/16
Solicitação: a SEDESE (Secretaria de Estado de 
Trabalho e Desenvolvimento Social), solicitando 
informações do Capacita Suas para a cidade de 
Ubá.

Proposições do dia 17/10/2016

VEREADOR CÉLIO BOTARO
Representação 068/16
Solicitação: à Direção da ENERGISA em 
Cataguases/MG, solicitando a gentileza de 
instalar um poste (visando a intercalar) na Serra 
dos Bernardos, Comunidade dos Alfenas no 
Distrito de Miragaia de Ubá, em frente à 
residência do Sr. Jacinto Bernardo de Arruda.

VEREADOR JOSÉ ALVES GERMANO
Indicação 302/16
Solicitação: ao Prefeito, a instalação de 
semáforos no cruzamento entre a Rua Cônego 
Vidal e Av. dos Franciscanos, em frente à Igreja 
São Sebastião, a pedido dos moradores.

VEREADOR VINICIUS SAMÔR 
Requerimento 215/16
Solicitação: a participação da Comissão de 
Orçamento e Finanças da CMU na capacitação da 

6ª Conferência Nacional das Cidades.
Representação 069/16
Solicitação: às Escolas Estaduais, Particulares e 
Municipais de Ubá para informar sobre a abertura 
de inscrição do curso do Governo do Estado 
(ETI), "Um Por Todos e Todos por Um - Pela Ética 
e Cidadania".

Proposições do dia 24/10/2016

VEREADOR CARLOS RUFATO
Representação 070/16
Solicitação: ao Gerente da COPASA Ubá, Sr. 
Leandro Borges Cruz, convidando-lhe para 
comparecer  a  uma Reunião  Ordinár ia , 
previamente agendada, nesta Casa Legislativa, 
para discorrer sobre a distribuição de água, na 
cidade de Ubá, e dentre outros assuntos de 
relevante interesse para a população.
Representação 071/16
Solicitação: ao ilustríssimo Senhor Chefe de 
Cartório Eleitoral de Ubá, Sóstenes Lima de 
Carvalho, sugerindo-lhe o uso do Posto de Saúde 
do Bairro Santa Edwiges como Seção Eleitoral, a 
pedido dos moradores.
Representação 072/16
Solicitação: ao Gerente da COPASA Ubá, Sr. 
Leandro Borges Cruz, o envio de um parecer 
técnico que verifique a existência de relação entre 
a construção do poço na Escola Deputado Carlos 
Peixoto Filho e o surgimento de rachaduras em 
residências do Bairro Santa Bernadete.

VEREADOR PASTOR DARCI
Moção de Congratulações e Aplausos 090/16
Endereçada: ao Pastor Josemar de Jesus, por seu 
brilhante trabalho social.

VEREADOR JORGE CUSTÓDIO 
GERVASIO

Moção de Congratulações e Aplausos 089/16
Endereçada: aos sócios-proprietários Fernando 
Costa Mendonça e José Maria Costa Mendonça 
do Frigorifico Cruzeiro do Sul, pelos excelentes 
trabalhos que desempenham nessa empresa.

VEREADOR OSWALDO PEIXOTO
Moção de Congratulações e Aplausos 088/16
Endereçada: ao estimado Sr. José Dias de 
Oliveira, Diretor e Técnico do Departamento de 
Tênis de Mesa de Ubá, por seus relevantes 
destaques no esporte.

VEREADOR RAFAEL FAÊDA DE 
FREITAS

Indicação 303/16
Solicitação: ao Prefeito, que envie, em caráter de 
urgência, um Projeto de Lei que autorize o Poder 
Executivo a suplementar subvenção social à 
Sociedade Ubaense de Proteção aos Animais – 
SUPA, para o restante do ano de 2016.

Proposições do dia 31/10/2016

VEREADOR CARLOS RUFATO
Representação 074/16
Solicitação: à Gerência da VIVO Telefonia de 
Minas Gerais, a possibilidade de instalação de 
uma torre de telefonia celular no Bairro 
Fazendinha, a pedido dos moradores, em razão da 
ausência de sinal naquela região.

VEREADOR CÉLIO BOTARO
Representação 076/16
Solicitação: à Gerência da VIVO Telefonia de 
Minas Gerais, solicitando a possibilidade de 
instalação de uma torre de telefonia celular na 
parte final da Comunidade do Emboque, próximo 
à escola, a pedido dos moradores, em razão da 
ausência de sinal naquela região.

VEREADOR PASTOR DARCI
Requerimento 217/16
Solicitação: ao ilustríssimo senhor Presidente do 
GRAPAC (Grupo de Apoio aos Pacientes de 
Câncer), Joaquim Carlos de Souza, convidando-o 
para comparecer a uma reunião ordinária, 
previamente agendada junto à Diretoria desta 
Casa, no intuito de discorrer sobre o referido 
grupo na cidade de Ubá.

VEREADOR JORGE CUSTÓDIO 
GERVÁSIO

Requerimento 216/16
Solicitação: ao Prefeito, que remeta a esta Casa 
Legislativa, no prazo de 15 dias, conforme o art. 
56 da Leio Orgânica, Parágrafo Único, um 
relatório que indique todos os repasses 
financeiros, convênios celebrados, doações, onde 
sejam demonstrados valores e datas que foram 
direcionados ao Hospital São Januário, Hospital 
Santa Isabel, Clinica Santa Isabel e Hospital São 
Vicente de Paulo nos últimos quatro anos.
Representação 075/16
Solicitação: ao CISDESTE, esclarecimentos 
sobre os procedimentos relacionados ao 
transporte inter-hospitalar oferecido pelo SAMU, 
nesta cidade.

VEREADOR DR. VALADÃO
Indicação 280/16
Solicitação: aos setores competentes da Prefeitura 

Municipal de Ubá, que versa sobre visita de 
inspeção ao Bairro Santa Bernadete.

VEREADORA ROSÂNGELA ALFENAS
Indicação 304/16
Solicitação: ao Prefeito, a necessidade inadiável 
do calçamento da Rua Dr. Luiz Carlos Rinco, no 
Bairro Santa Edwiges, nesta cidade, que, segundo 
moradores, encontra-se esburacada e com 
dificuldade de tráfego e acesso, causando 
insatisfação a moradores e motoristas.

Proposições do dia 07/11/2016

VEREADOR CARLOS RUFATO
Indicação 305/16
Solicitação: ao prefeito, realize a instalação de um 
poste de iluminação pública, com luminária, no 
final das ruas Santo André e Maria Gabriela 
Fernandes, ambas no Bairro Nossa Senhora 
Aparecida, a pedido dos moradores.
Indicação 307/16
Solicitação: ao prefeito, bem como à Direção da 
ENERGISA em Cataguases/MG, realizem a 
substituição de um poste de iluminação pública na 
Rua Carmem Delazaro Candian, no Bairro São 
José, próximo ao nº 78, a pedido dos moradores.
Requerimento 220/16
Solicitação: ao prefeito para realizar o 
asfaltamento e a canalização de águas pluviais da 
Rua Cândido Martins de Oliveira, Bairro Santa 
Bernadete, a pedido do moradores. O presente 
pedido reitera o Requerimento nº 022/16 de 
mesma autoria.
Representação 079/16
Solicitação: ao Ministério Público da Comarca de 
Ubá, para impedir o perfuramento de poço para 
extração de água pela COPASA no Bairro Santa 
Bernadete.

VEREADOR JORGE CUSTÓDIO 
GERVÁSIO

Moção de Pesar 091/16
pelo falecimento do estimado Sr. Affonso de Paula 
Baptista, ocorrido recentemente.

VEREADOR DR. VALADÃO
Requerimento 218/16
Solicitação: ao prefeito, informações sobre a 
existência de algum convênio e/ou contrato entre 
essa Instituição e o Instituto FAGOC de Educação 
e Cultura; em caso positivo, solicita cópia(s) do(s) 
mesmo(s), e informação se foi realizada licitação.
Requerimento 219/16
Solicitação: ao prefeito, informações sobre o 
Aeroporto Municipal.
Representação 077/16
Solicitação: à ENERGISA a troca da chave 
“banana” por solicitação do ex–vereador Luiz 
Mário Bigonha Porto, CDC 1/314160 – três Zona 
Rural - Córrego Santo Anastácio AG 19 e de Sara 
Rosemary de Oliveira Silva Porto, CDC 1/718140 
- 3, no mesmo endereço, nesta cidade.
Representação 078/16
Solicitação: à Gerência da VIVO Telefonia de 
Minas Gerais, a instalação de uma torre de 
telefonia celular no Bairro José Cavaliere 
(Tanquinho), a pedido dos moradores, em razão 
da ausência de sinal naquela região.

VEREADOR RAFAEL FAÊDA DE 
FREITAS

Indicação 308/16
Solicitação: ao prefeito para realizar estudos que 
promovam a legalização dos carreteiros que 
prestam serviços de frete na cidade de Ubá, a 
exemplo dos taxistas e motoboys.
Requerimento 224/16
Solicitação: ao prefeito, remeta a esta Casa de Leis 
quanto à fiscalização da Prefeitura com relação às 
caçambas coletoras espalhadas pela cidade. O 
presente pedido reitera, parcialmente, o 
Requerimento nº 257/13 de mesma autoria.

VEREADOR SAMUEL GAZOLLA
Requerimento 221/16
Solicitação: indicar a denominação para o Centro 
de Atenção ao Cidadão (CAC) de Affonso de 
Paula Baptista, em virtude de suas relevantes 
contribuições para a cidade de Ubá.

VEREADOR VINÍCIUS SAMÔR
Requerimento 222/16
Solicitação: autorização para participar do 
processo de revisão do PPAG 2017, de 08 a 11 de 
novembro na ALMG.
Requerimento 223/16
Solicitação: consulta ao Presidente e Mesa 
Diretora sobre a possibilidade de antecipação 
ainda no decorrer de 2016 de cerca de R$ 250 mil, 
relativos à devolução de recursos não utilizados 
pela Câmara.

Proposições do dia 16/11/2016

VEREADOR CARLOS RUFATO
Indicação 306/16
Solicitação: ao prefeito, realize o cascalhamento 
na Comunidade Córrego das Posses, a pedido dos 
moradores.

Indicação 310/16
Solicitação: ao prefeito, realize o cascalhamento 
na parte alta do Bairro Santa Bernadete, após o 
Núcleo Regional de Voluntários do Combate ao 
Câncer (NRVCC), a pedido dos moradores.
Indicação 311/16
Solicitação: ao prefeito, coloque duas grades nos 
bueiros localizados na Rua Nossa Senhora 
Aparecida do Bairro Industrial, a fim de evitar 
acidentes para veículos e pedestres, a pedido dos 
moradores.
Representação 081/16
Solicitação: ao Gerente Distrital da COPASA/MG 
em Ubá, Ilustríssimo Senhor Leandro Borges da 
Cruz, a possibilidade de interromper a retirada da 
água do poço no terreno da Escola Estadual 
Deputado Carlos Peixoto Filho, em razão do 
surgimento de rachaduras em muitas residências 
adjacentes, a pedido dos moradores.

VEREADOR PASTOR DARCI
Indicação 309/16
Solicitação: ao prefeito, a urgente realização de 
pintura de faixa de pedestres no final da Av. 
O l e g á r i o  M a c i e l  ( i n i c i o  d a  e s t r a d a 
Ubá /Rode i ro /Gu idova l ) ,  em f r en te  ao 
Escapamento do Nem.
Representação 083/16
Solicitação: ao Gerente Distrital da COPASA/MG 
em Ubá, Ilustríssimo Senhor Leandro Borges da 
Cruz, solicitando-lhe a canalização de água na 
Comunidade Córrego Santana, a pedido dos 
moradores.

VEREADOR JOSÉ ALVES GERMANO
Representação 080/16
Solicitação: ao Gerente Distrital da COPASA/MG 
em Ubá, Ilustríssimo Senhor Leandro Borges da 
Cruz, indicando-lhe a limpeza da estação de 
tratamento de água, na Comunidade Peixoto 
Filho, devido ao excesso de mato e sujeira 
próximos aos equipamentos e tubulações, a 
pedido dos moradores.

VEREADOR DR. VALADÃO
Indicação 312/16
Solicitação: ao prefeito, realize o recapeamento 
asfáltico em todas as ruas do Bairro Dico Teixeira, 
a pedido dos moradores.
Indicação 313/16
Solicitação: ao prefeito, seja tampado um buraco 
na Av. Elpídia Fagundes no Bairro Santa Edwiges, 
a pedido dos moradores.
Indicação 314/16
Solicitação: ao prefeito, seja tampada uma cratera 
na intersecção entre a Rua Dom Silvério com a Av. 
Quintino Poggiali, no Bairro Waldemar de Castro, 
a pedido dos moradores.

VEREADOR RAFAEL FAÊDA DE 
FREITAS

Indicação 315/16
Solicitação: ao prefeito, realize o patrolamento e 
cascalhamento da Rua João Peron, do trecho 
anterior ao Campo do Azulão até o final da via, a 
pedido dos moradores. 

VEREADOR SAMUEL GAZOLLA LIMA
Moção de Congratulações e Aplausos 092/16
aos mesatenistas participantes do 3º Torneio 
Aberto de Tênis de Mesa de Ubá, ocorrido no dia 
23/10/2016.

VEREADOR VINICIUS SAMÔR
Requerimento 226/16
Solicitação: a participação da Câmara Municipal 
de Ubá no Encontro Internacional Direito a Saúde, 
Cobertura Universal e Integralidade Possível, 
realizado pela comissão de saúde da ALMG.

Proposições do dia 21/11/2016

VEREADOR CARLOS RUFATO
Representação 085/16
Solicitação: ao 21º BPMMG, na pessoa do Sr. Ten. 
Cel. PM Lúcio Mauro Campos Silva, solicitando-
lhe a gentileza de providenciar patrulha, com 
viaturas e policiais, durante a saída de alunos da 
Escola  Deputado Carlos  Peixoto Fi lho 
(Polivalente).

VEREADOR PASTOR DARCI
Indicação 316/16
Solicitação: ao prefeito, realize a instalação de 
uma placa de carga e descarga na Rua Belo 
Horizonte, em frente ao Restaurante Central no nº 
25.
Indicação 317/16
Solicitação: ao prefeito, realize a construção de 
dois redutores de velocidade ao longo da Rua 
Maestro João Ernesto, no Bairro Industrial, a 
pedido dos moradores, nos moldes dos redutores 
instalados em frente ao matadouro.
Requerimento 228/16
Solicitação: para que a Mesa Diretora da Câmara 
Municipal de Ubá realize um amplo estudo 
visando a dar início a um processo de reforma da 
Resolução nº 010/1993 (Regimento Interno).

VEREADOR DR. VALADÃO
Representação 084/16
Solicitação: ao Ministério Público de Ubá 

medidas urgentes para que seja esclarecido o 
motivo do aparecimento de rachaduras em 
dezenas de residências e estabelecimentos 
comerciais na parte baixa do Bairro Santa 
Bernadete, nesta cidade.

VEREADOR RAFAEL FAÊDA DE 
FREITAS

Requerimento 225/16
Solicitação: ao prefeito, para que realize a limpeza 
nas instalações dos banheiros da Feira Livre e 
institua a gratuidade para clientes e feirantes. O 
presente pedido reitera, parcialmente, o 
Requerimento nº 118/16 de mesma autoria.

Proposições do dia 28/11/2016

VEREADOR DR. VALADÃO
Indicação 318/16
Solicitação: ao prefeito, para especial atenção 
para o comunicado do Exmo. Sr. Ricardo Barros, 
DD. Ministro da Saúde, divulgado na semana pp, 
sobre a previsão dos índices das infecções 
transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti  para o 
ano de 2017, segundo o Levantamento do Índice 
Rápido do Aedes aegypti ( LIRAa).

VEREADOR SAMUEL GAZOLLA
Moção de Congratulações e Aplausos 093/16
à Associação Ubaense de Paraplégicos - (AUP), 
por seus 30 anos de fundação.

VEREADOR VINÍCIUS SAMÔR
Requerimento 229/16 
Solicitação: à Mesa Diretora, em conformidade 
com a Resolução n°01/2009; Requerimento 
159/12 e com o Requerimento de criação da 
Comissão Especial de Combate ao Crack e Outras 
Drogas, o apoio institucional ao evento do Dia 
Nacional do Samba, que acontecerá em Ubá no 
mês de dezembro de 2016.
Requerimento 230/16 
Solicitação: ao Conselho Municipal de Cultura de 
Ubá, no intuito de propor parceria, para a 
participação do curso de capacitação de 
Conselheiros Municipais de Cultura e Patrimônio.
Requerimento 231/16 
Solicitação: à Mesa Diretora o intercâmbio entre 
as entidades sociais de Ubá com as Associações 
DAS MULHERES ARTESÃS DE ROSÁRIO 
DA LIMEIRA e a Associação Ponto de Cultura 
de Minas Gerais. As entidades denominadas 
foram recentemente premiadas em diversos 
concursos para o desenvolvimento econômico, 
cultural e social local, sendo de extrema 
importância a interação dessas entidades para a 
partilha das iniciativas bem sucedidas.

Proposições do dia 05/12/2016

VEREADOR CARLOS RUFATO
Requerimento 233/16
Solicitação: ao prefeito, para realizar a construção 
de uma ponte entre a Rua Agostinho Guiducci e a 
Avenida Paulino Fernandes, unindo, portanto, os 
bairros Industrial e Paulino Fernandes. A presente 
proposição reitera a Indicação nº 105/14, de 
mesma autoria.
Representação 086/16
Solicitação: ao Exmo Sr. Deputado Estadual 
Dirceu dos Santos Ribeiro, ao Exmo Sr. Deputado 
Federal Marcus Pestana e ao Exmo Sr. Prefeito de 
Ubá, Edvaldo Baião Albino, solicitando-lhes 
injunções necessárias para que promovam a 
construção de uma creche no terreno da Escola 
Estadual Deputado Carlos Peixoto Filho 
(Polivalente) em vistas de receber crianças de 
vários bairros adjacentes.
Moção de Pesar 095/16
pelo falecimento do Sr. Luiz Antônio Bressan, 
ocorrido recentemente.

VEREADOR PASTOR DARCI 
Moção de Pesar 094/16
Pelo trágico acidente com uma aeronave que 
levou a óbito dezenas de jogadores e comissão 
técnica da Associação Chapeconhense de Futebol, 
da cidade de Chapecó/SC, além de jornalistas e 
dirigentes, ocorrido na madrugada do último dia 
29.
Moção de Congratulações e Aplausos 096/16
à Sra. Maria do Rosário Palla, pelos destacáveis 
serviços prestados na Prefeitura de Ubá.

VEREADOR DR. VALADÃO
Requerimento 232/16
Solicitação: ao prefeito, o envio deste ofício em 
anexo, encaminhado à Câmara Municipal de Ubá 
pela Sociedade de Engenheiros e Arquitetos de 
Ubá, em que a SEA critica os protocolos usados 
para o cálculo do Imposto Predial e Territorial 
Urbano de nossa cidade.

VEREADOR SAMUEL GAZOLLA LIMA
Moção de Congratulações e Aplausos 093/16
à Associação Ubaense de Paraplégicos - (AUP), 
por seus 30 anos de fundação.


