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Câmara regulamenta Centro de Atendimento ao Cidadão - CAC -----------------------------------------------------

Legislativo inicia mais uma edição do curso Pré-Enem Social -------------------------------------------------------

MAIO de 2019

CÂMARA DE UBÁ COMEMORA 165 ANOS

Reforma da Previdência é discutida
em audiência pública

Centenas de estudantes iniciam o Pré-Enem 2019
 Cerca de 200 alunos estão 
matriculados na edição 2019 do Curso 
Preparatório para o Exame Nacional 
do Ensino Médio (Pré-Enem), que 
teve início em 18 de maio, promovido 
pela Câmara Municipal de Ubá 
(CMU). A primeira aula foi de 
Redação, ministrada pela professora 
de Português do Instituto Federal 
Sudeste de Minas Gerais (IF-
Sudeste/MG), Marcela Zambolim de 
Moura. Ela trabalhou conteúdos 
como a estrutura adequada do texto, 
os erros mais comuns e os possíveis 
temas a serem propostos no Enem 
deste ano.
 Os estudantes foram recepci-
onados pelo presidente da CMU, 
vereador Jorge Custódio Gervásio, 
pelo vereador José Roberto Reis 
Filgueiras (presidente da Escola do 
Legislativo e vice-presidente da 
CMU), pela diretora-Geral do 
L e g i s l a t i v o ,  A r i a d n a  Z o n t a 
Rodrigues, e pelo representante do IF-
Sudeste/MG, campus avançado Ubá, 
Gilson Soares Toledo (coordenador 
de extensão da unidade), que apresen-
tou a instituição.

 Para a realização do Pré-
Enem 2019 a Câmara Municipal de 
Ubá firmou parceria com o Instituto 
Federal do Sudeste de Minas Gerais - 
IF Sudeste MG (campus Rio Pomba e 
campus avançado Ubá) e com a 
Universidade do Estado de Minas 
Gerais (UEMG - Ubá). 
 Neste primeiro semestre 
serão oito sábados de aulas. Dezoito, 
ao todo, até a semana que antecede as 
provas, marcadas para os dias 3 e 10 
de novembro.
 A es tudan te  da  Esco la 
Estadual Senador Levindo Coelho, 
Vanessa Fernandes Tavares, de 16 
anos, participa do Pré-Enem da CMU 
como treineira, já que está no 2º ano 
do Ensino Médio. “É muito importan-
te esta preparação gratuita, pois 
muitas pessoas não têm condição 
financeira para pagar um cursinho. 
Aqui poderemos esclarecer nossas 
dúvidas e conseguir boa pontuação 
nas provas”, disse.
 Esta é a primeira vez que 
Alberto José Lopes de Jesus, de 17 
anos, aluno da Escola Estadual Padre 
Joãozinho, participa do curso ofereci-
do pela Câmara, e ele destacou a 
importância do projeto. “Minha 
expectativa é muito grande em 
conseguir tirar uma nota boa no 
Enem, principalmente em redação. Eu 
não tenho como pagar um cursinho e 
fico muito feliz com esta oportunida-
de que a Câmara e o Instituto Federal 
estão nos proporcionando”.
 Também estudante da Escola 
Estadual Padre Joãozinho, Francisco 
Sebastião Teixeira Neto, 17 anos, 
contou sua experiência com o Pré-

Enem. “Ano passado eu acompanhei 
todas as aulas e gostei muito da 
preparação. O curso presencial é 
muito bom, pois podemos interagir 
mais com os professores e sanar 
nossas dúvidas”, concluiu.

Conheça o IF-Sudeste/MG
 O  Ins t i tu to  Federa l  de 
Educação, Ciência e Tecnologia do 
Sudeste de Minhas Gerais foi criado 
em dezembro de 2008, e integrou, em 
uma única instituição, os antigos 
C e n t r o  F e d e r a l  d e  E d u c a ç ã o 
Tecnológica de Rio Pomba (Cefet-
RP), a Escola Agrotécnica Federal de 
Barbacena e o Colégio Técnico 
Universitário (CTU) da UFJF. 
 Atualmente a instituição é 
composta por campi localizados nas 
cidades de Barbacena, Bom Sucesso, 
Cataguases, Juiz de Fora, Manhuaçu, 

Muriaé, Rio Pomba, Santos Dumont, 
São João del-Rei e Ubá. O município 
de Juiz de Fora abriga, ainda, a 
Reitoria do Instituto.
 O IF-Sudeste/MG é uma 
instituição de educação superior, 
básica e profissional, pluricurricular e 
multicampi, especializada na oferta 
de educação profissional e tecnológi-
ca nas diferentes modalidades de 
ensino, com base na conjugação de 
conhecimentos técnicos e tecnológi-
cos com as suas práticas pedagógicas. 
Os institutos federais têm por objetivo 
desenvolver e ofertar a educação 
técnica e profissional em todos os 
seus níveis de modalidade e, com isso, 
formar e qualificar cidadãos para 
atuar nos diversos setores da econo-
mia, com ênfase no desenvolvimento 
socioeconômico local, regional e 
nacional.

PROJETOS INSTITUCIONAIS
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Poder Legislativo realiza seminário
sobre o Plano Diretor do município
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 O Projeto de Resolução nº 05, 
de 22 de abril de 2019, que cria o 
Centro de Atendimento ao Cidadão 
(CAC), foi aprovado por seis votos 
favoráveis e quatro contrários na 
reunião ordinária do dia 20 de maio. A 
matéria regulamenta o setor, já 
existente na Câmara Municipal de Ubá 
(CMU) desde 2015.
 Conforme disposto no projeto, 
o CAC é órgão vinculado à Mesa 
Diretora da CMU, tendo como 
o b j e t i v o s  a s s e s s o r a r  o  P o d e r 
Legislativo no diagnóstico e análise da 
realidade social, econômica e política 
do Município, bem como dar orienta-
ção aos munícipes interessados sobre a 
organização administrativa, o processo 
legislativo, regimento interno do Poder 
Legislativo e legislação local, em seus 
diversos aspectos.
 Especificamente, o órgão 
buscará a plena satisfação do direito à 
participação dos cidadãos nos centros 
de decisão política, mediante assesso-
ramento da Câmara Municipal no 
planejamento e execução dos projetos 
institucionais, das audiências públicas, 
das reuniões populares e através do 
esclarecimento à população quanto a 
outros instrumentos de exercício da 
cidadania, constantes da Lei Orgânica 
de Ubá.
 Serão desenvolvidas ações 
voltadas para a elaboração de projetos 

de lei;  encaminhamento adequado do 
cidadão aos órgãos competentes; 
promoção e apoio à realização de 
debates, encontros, seminários e 
fóruns sobre políticas e programas de 
direitos humanos e cidadania; auxílio 
na consulta à legislação municipal, 
estadual e federal; orientações na 
elaboração de projetos educacionais e 
sociais; e outras atividades compatíve-
is com a sua finalidade.
 O CAC também vai auxiliar na 
prestação dos seguintes serviços: 
atestado de bons antecedentes; 
consultas de CPF e Título de Eleitor; 
elaboração de currículo; consulta à 
certidão negativa; consulta à certidão 
de quitação eleitoral; e inscrição em 
concursos.
 As atividades serão coordena-
das pela direção da Casa e o suporte 
técnico será prestado pelos servidores 
do Poder Legislativo, que estarão 
sempre à disposição da comunidade. A 
legislação também prevê a possibilida-
de de parcerias e apoio de colaborado-
res, mediante acordos e convênios de 
cooperação técnica, bem como a 
utilização de estagiários conforme a 
área de estudo acadêmico.
 Os atuais projetos da CMU 
que estarão vinculados ao CAC são: 
Câmara no Museu, Cine Câmara, 
Escola na Câmara, Inclusão Digital e 
Pré-Enem Social.

 O Sebrae/MG, em parceria 
com a Escola do Legislativo da 
Câmara Municipal de Ubá, realizou 
em 23 de maio, no plenário Vereador 
Lincoln Rodrigues Costa, a palestra: 
“Modelo de Negócios”, a cargo do 
consultor Júlio Henrique Machado 
Máximo. O evento fez parte da 
Semana do Microempreendedor 
Individual (MEI) de 2019 e foi 
coordenado pela analista técnica do 
Sebrae de Ubá, Lúcia Caiaffa. O 
público-alvo foram Empresas de 
Pequeno Porte, Microempresas, 
Microempreendedores Individuais e 
candidatos a empresários.
 O palestrante explanou sobre 
atitudes empreendedoras, desenvolvi-
mento de clientes, segmentação de 
mercado, técnicas de entrevistas e 
observação, construção de personas, 
estratégias de vendas e fontes de 
receita, vantagens competitivas, 
jornada do cliente, entre outros. 

 “Normalmente as pessoas me 
perguntam porque um plano de 
negócios antes resolvia e hoje não 
resolve? Basicamente é porque o seu 
negócio está passando por pressões 
que antigamente já existiam: falta de 
produtividade, clientes que não 
sabiam nada sobre seu produto ou 
serviço. E hoje, esses clientes, quando 
chegam à sua empresa, já sabem tudo 
dela. Nós ganhamos um público mais 
informado. É preciso atentar-se para o 
aumento de produtividade, a redução 
de custos, a maior qualidade de 
produtos e serviços, as taxas e impos-
tos que não perdoam ninguém, e a 
concorrência com empresas não 
somente da nossa cidade, mas do 
mundo inteiro. Estas são as forças e as 
pressões de mercado que fazem com 
que as empresas tenham que se mover.  
O mercado está diferente, então a 
gente tem que fazer diferente para 
pensar no nosso negócio que existe ou 
que queremos lançar daqui a alguns 
anos,” explicou o consultor. 

CAC é 
regulamentado  

Câmara sedia evento da 
Semana do Microempreen-

dedor Individual



2 - O LEGISLATIVO

Mesa Diretora 
Biênio 2017/2018

Presidente:
Rosângela Maria Alfenas de Andrade 
(PSDB)

1º Vice - Presidente: 
Edeir Pacheco da Costa (PP)

2º Vice - Presidente: 
Gilson Fazolla Filgueiras (PV)

1º Secretário: 
Darci Pires da Silva (PSDC)

2º Secretário:
Joseli Anísio Pinto (PC do B)

Diretora Geral: 
Maria Cláudia Mello

Assessoria Jurídica: 
Hugo Quintão
juridico@camarauba.com.br

Assessoria de Comunicação:
Rafaela Namorato
assessorcomunicacao@camarauba.com.br

Site:
www.uba.mg.leg.br

Endereço:
Rua Santa Cruz, 301 - Centro
Ubá - Minas Gerais

Telefone:
(32)3539-5000 (PABX)

E-mail:
contatos@camarauba.com.br

Redes Sociais:
www.facebook.com/camaramunicipaldeuba

O Legislativo

Jornalistas Responsáveis: 
Gisele Caires 
(JP 11.863/MG)
jornalismo@camarauba.com.br

Rafaela Namorato
(JP 13.997/MG)
assessorcomunicacao@camarauba.com.br

Redação:
Gisele Caires 
Rafaela Namorato

Edição e Revisão:
Gisele Caires
Maria Cláudia Mello
Rafaela Namorato

Diagramação:
Gisele Caires

Fotos:
Câmara Municipal de Ubá

E-mail: 
jornalismo@camarauba.com.br

Impressão: 
Gráfica Editora Biquense LTDA - ME
CNPJ: 00.807.061/0001-65
Rua Arthur Bernardes, 684 - Centro
Bicas/MG

Tiragem: 

2500 exemplares - Mensal

Câmara Municipal 
de Ubá

Jornal O Legislativo

Expediente

O LEGISLATIVO - 7

ACONTECEU NO PLENÁRIO

 A Câmara Municipal de 
Ubá (CMU) realizou no dia 24 de 
maio o primeiro seminário sobre a 
revisão do Plano Diretor do Muni-
cípio de Ubá. A matéria encontra-
se em tramitação na CMU como 
projeto de Lei Complementar nº 
02/2018.
 Este evento marcou o iní-
cio de uma série de palestras e deba-
tes que o Legislativo pretende pro-
mover, com a participação de espe-
cialistas, sobre temas ligados ao 
Plano Diretor: mobilidade urbana, 
habitação, regularização fundiária, 
meio ambiente, saneamento, patri-
mônio cultural e desenvolvimento 
sustentável, entre outros.  
 O seminário foi conduzido 
pelo presidente da CMU, vereador 
Jorge Custódio Gervásio. Também 
estiveram presentes o vice-
presidente da Câmara, vereador 
José Roberto Reis Filgueiras, o 
primeiro-secretário, vereador Jose-
li Anísio Pinto, e os vereadores 
Edeir Pacheco da Costa, Gilson 
Fazolla Filgueiras, Jane Cristina 
Lacerda Pinto e Rosângela Maria 
Alfenas de Andrade.
 Para explanar sobre o 
tema, foram convidados Klinton 
de Melo Barbosa Júnior (Arquiteto 
e Urbanista); e Sônia Maria Jacob 
Rodrigues (Engenheira Civil, espe-
cialista em Engenharia da Qualida-
de, ex-professora Universitária, 
perita Judicial e presidente da Asso-
ciação de Moradores e Amigos do 
Centro de Ubá.
 A palestrante Sônia Maria 
Jacob Rodrigues tratou sobre “O 
incremento do bem-estar da comu-
nidade para as gerações atuais e 
futuras”, e ressaltou a importância 
da participação popular no acom-

panhamento das propostas exis-
tentes no plano, com o intuito de 
avaliar o planejamento e o desen-
volvimento do município.  “Eu 
peço a todos que leiam o Plano 
Diretor e venham participar dos 
encontros. Nós temos problemas 
com o rio Ubá, nos loteamentos, no 
transporte, no trânsito, entre tantos 
outros, e tudo isso atinge direta-
mente a população”, enfatizou.
 O mesmo foi destacado 
pelo arquiteto Klinton de Melo 
Barbosa Júnior. Para ele “a partici-
pação da comunidade é fundamen-
tal no processo de revisão do Plano 
Diretor. Juntos podemos diagnos-
ticar os problemas e buscar solu-
ções para eles.” E ponderou que, a 
longo prazo, é possível, sim, pla-
nejar uma cidade que seja sustentá-
vel, como estabelece o Estatuto 
das Cidades e o Plano Diretor. 
“Acredito que o crescimento urba-
no pode ser ordenado, a partir da 
criação de diretrizes para que isso 
aconteça de forma regular e condi-
zente com os requisitos de susten-
tabilidade”, concluiu o convidado, 
que discorreu sobre o planejamen-
to urbano e o mercado imobiliário 
de Ubá.

E por quê revisar o 
Plano Diretor?

 O Plano Diretor de uma 
cidade é definido como um instru-
mento básico da política de desen-
volvimento e expansão urbana e 
deve ser revisado pelos Poderes 
Executivo e Legislativo a cada 10 
anos.
 É através desta lei que a 
Administração Pública Municipal 
organiza seu território e promove a 
ordenação dos espaços de mora-

dia, para garantir aos cidadãos um 
lugar adequado para trabalhar e 
viver com dignidade. Além de pro-
porcionar também o acesso da 
população ao saneamento ambien-
tal, transporte e mobilidade, trânsi-
to seguro, serviços e equipamentos 
urbanos. Um ponto importante a 
destacar é que uma das suas priori-
dades deveria ser a redução das 
desigualdades sociais.
 O Plano Diretor estabelece 
regras e condições para que a cida-
de cumpra com suas funções socia-
is. Entre outras previsões, essa lei 
define como devem ser realizados 
o parcelamento, a edificação e a 
utilização dos imóveis da cidade. 
 Na prática, trata-se de um 
plano urbanístico, editado por pro-
fissionais e agentes políticos que 
conhecem a cidade e as necessida-
des da população. De posse destas 
informações, eles avaliam a forma 
como o Município está organizado 
e verificam também a funcionali-
dade de sua ocupação. Daí pro-
põem ações que melhorem o seu 
ordenamento territorial, de forma a 
torná-lo um ambiente cada vez 
mais integrado e compatível com a 
realidade social de seus morado-
res. 
 A partir disso torna-se 
clara a resposta à nossa pergunta 
inicial: por quê revisar o Plano 
Diretor? Considerando o passar do 
tempo e todas as mudanças demo-
gráficas, econômicas e sociais que 
ocorrem em uma década, é impres-
cindível atualizar a organização da 
cidade. E é desta revisão que vêm 
as propostas de um planejamento 
adequado e racional, que são 
essenciais para a qualidade de vida 
da nossa comunidade.
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ACONTECEU NO PLENÁRIO

Posse da nova diretoria da 30ª 
Subseção da OAB

08/05/19

Dia de ‘Quem cuida de mim’ 
CAEE

10/05/19

Apresentação do Sispacto 2019
Conselho Municipal de Saúde

28/05/19

Plano Diretor do Município 
está em pauta na Câmara

PLANO DIRETOR

MAIO de 2019 MAIO de 2019

TRANSPARÊNCIA

Balanço Contábil parcial de 2019 - despesas de abril

 Em 30 de maio a Câmara 
Municipal de Ubá (CMU), por 
meio da Comissão de Orçamen-
to, Finanças e Tomada de Contas 
(COFTC), realizou Audiência 
Pública para a apresentação da 
Prestação de Contas do Municí-
pio referente ao primeiro quadri-
mestre de 2019, bem como análi-
se do cumprimento das metas 
fiscais no período. A sessão aten-
de ao disposto no parágrafo 4º do 
artigo 9º da Lei de Responsabili-
dade Fiscal (LC 101/2000).
 Além do presidente da 
COFTC, vereador José Roberto 
Reis Filgueiras, e do presidente 
da Câmara, vereador Jorge Cus-
tódio Gervásio, compuseram a 
mesa o vereador titular da Comis-
são, Luís Carlos Teixeira Riberto, 
e os suplentes Edeir Pacheco da 

Costa e Gilson Fazolla Filguei-
ras. Participaram também os ser-
vidores da CMU: Ariadna Zonta 
Rodrigues (Diretora-geral do 
Legislativo), Silvério Dias Maci-
el (Assessor Legislativo, Contá-
bil e Financeiro) e Norma Nasci-
mento (Assistente Legislativo).
 Compareceram, repre-
sentando o Poder Executivo, o 
Controlador Geral e Auditor 
Interno do Município, Marcelo 
Corrêa Paiva, o Gerente da Divi-
são Orçamentária e Financeira, 
Antônio Carlos Moreira, e o 
Secretário Municipal de Obras, 
João Gomes.
 Iniciando sua explana-
ção, o Controlador Interno da 
Prefeitura informou que o Muni-
cípio ainda enfrenta dificuldades 
devido à retenção de receitas pelo 

Governo Estadual, que deveriam 
estar sendo transferidos aos Muni-
cípios. Marcelo comentou sobre 
acordo realizado entre o Estado e 
os Municípios, por meio da Asso-
ciação Mineira de Municípios 
(AMM), no qual é previsto o paga-
mento de parte dessas receitas 
retidas, parceladas no ano de 
2020.
 Durante a apresentação 
foi demonstrado o cenário das 
Receitas Tributárias (IPTU, 
ISSQN, ITBI, IR, entre outros), 
além das Taxas e outras Receitas 
correntes, de capital e do Fundeb 
(Fundo de Manutenção e Desen-
volvimento da Educação Básica e 
de Valorização dos Profissionais 
da Educação)  provenientes de 
outros elementos, entre outras). 
No primeiro quadrimestre deste 
ano, que compreende os meses de 
janeiro, fevereiro, março e abril, 
a receita foi de R$ 57.084.163,00 
e  a  d e s p e s a  s o m o u  R $ 
43.248.496,00, contabilizando 
u m  s u p e r á v i t  d e  R $ 
13.835.667,00. 
 Nas planilhas entregues 
constaram as despesas discrimi-
nadas por elemento, onde o per-
centual gasto com Pessoal ao 
final do período foi de 45,2% da 
receita, no acumulado dos últi-
mos doze meses, abaixo do limite 
de 54% (conforme artigo 20, inci-
so II, alínea b da Lei de Respon-
sabilidade Fiscal).  Na Educação, 

os percentuais aplicados acumu-
laram 23,6%, inferior ao mínimo 
constitucional de 25%. Contudo, 
segundo o Controlador, até 
dezembro este percentual chega-
rá a 28%, atendendo a previsão 
legal, que considera o acumulado 
pelo período de um ano. Já na 
Saúde, até abril os valores gastos 
acumularam 20,3%, superando 
em 5,3% o mínimo constitucio-
nal, que é de 15%. Por fim, o per-
centual aplicado no Fundeb, cujo 
mínimo deveria ser de 60%, acu-
mulou 56,7% nos últimos 12 
meses.

Saldo
 Os técnicos da Prefeitura 
informaram ainda que o saldo 
bancário ao final do primeiro 
quadrimestre de 2019, foi de R$ 
2 7 . 2 6 9 . 6 7 4 , 0 0 ,  s e n d o  R $ 
13.467.872,00 de recursos pró-
prios e R$ 13.801.802,00 de 
recursos vinculados. 
 As receitas vinculadas 
são aquelas cuja destinação é 
restrita e específica a determina-
da despesa. Já os recursos própri-
os podem ser aplicados em qual-
quer despesa que não esteja 
coberta por receita vinculada.
 De acordo com a Prefei-
tura, os relatórios apresentados 
estão disponíveis para consulta 
através do Portal da Transparên-
cia, no site governamental: 
www.uba.mg.gov.br.

Prestação de Contas do 1º quadrimestre é 
apresentada em Audiência Pública na CMU

Elemento Descrição da Despesa Valor

331901103.00.00.00 Vencimentos Pessoal Efetivo 71.530,80

331901105.00.00.00 Vencimentos Pessoal Comissionado 61.630,87

331901106.00.00.00 Subsídio vereadores 71.731,75
331901303.00.00.00 Contribuição Patronal INSS 24.316,19

331911302.00.00.00 Contribuição patronal Ubaprev 33.991,48

333901401.00.00.00 Diária de Vereadores CMU 1.872,77

333901405.00.00.00 Diárias demais servidores CMU 601,78

333903001.00.00.00 Combustíveis Automotivos 1.424,94

333903004.00.00.00 Gás engarrafado 0,00

333903007.00.00.00 Gêneros Alimentícios 1.977,30

333903015.00.00.00 Material para Festividades e Homenagens 384,00

333903016.00.00.00 Material de Expediente 0,00

333903017.00.00.00 Material de Processamento de Dados 0,00

333903021.00.00.00 Material de Copa e Cozinha 0,00

333903022.00.00.00 Material de Limpeza e Produção de Higienização 40,80

333903024.00.00.00 Material para Manutenção de Bens Imóveis 0,00

333903025.00.00.00 Material para Manutenção de Bens Móveis 0,00

333903026.00.00.00 Material Elétrico e Eletrônico 0,00

333903029.00.00.00 Material para Áudio, Vídeo e Foto 0,00

333903037.00.00.00 Material Para Manutenção de Veículos 0,00

333903039.00.00.00 Material Gráfico 0,00

333903042.00.00.00 Material de sinalização Visual e Afins 0,00

333903045.00.00.00 Aquisição de Sofware de Base 0,00

333903099.00.00.00 Outros Materiais de Consumo 0,00

333903033.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 98,52

333903502.00.00.00 Consultoria Jurídica 0,00

333903699.00.00.00 Outros Serviços de Pessoa Física 0,00

333903901.00.00.00 Assinatura de Periódicos e Anuidades 0,00

333903905.00.00.00 Serviços Técnicos Profissionais 0,00

333903905.00.00.00 Serviços Téc prof - Restos - Contass - EG 437/2018 6.100,00

333903905.00.00.00 Serviços Téc prof - Restos - Vanderlei - EG 438/2018 2.700,00

333903910.00.00.00 Locação de Imóveis 160,00

333903911.00.00.00 Locação de Software - Restos  Erc  - EG 373/2018 590,00

333903912.00.00.00 Locação de Máquinas e Equipamentos 981,58

333903912.00.00.00 Locação Maquinas e Equip. - Restos - Gard  - EG 379/2018 1.334,90

Elemento Descrição da Despesa Valor

333903914.00.00.00 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis 0,00
333903915.00.00.00 Manutenção e Cons. de Máquinas e Equipamentos 0,00
333903915.00.00.00 Manutenção e Cons. Máq Equip - Restos  EG 408/2018 395,00

333903916.00.00.00 Manutenção e Conservação de Veículos 200,93
333903917.00.00.00 Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Outras 0,00
333903919.00.00.00 Exposições, Congressos e Conferências 0,00
333903920.00.00.00 Festividades e Homenagens 575,00
333903929.00.00.00 Energia Elétrica 5.898,10
333903930.00.00.00 Serviços de água e esgoto 380,51
333903933.00.00.00 Serviços de Comunicação em Geral 0,00
333903933.00.00.00 Serviços de Correios - Restos - Correios  EG 401/2018 3.120,91

333903934.00.00.00 Serviço de Seleção e Treinamento 0,00
333903943.00.00.00 Serviços de Telecomunicações 1.455,64
333903943.00.00.00 Serviços de Telec - Restos  - Ubaconect EG 248/2018 1.923,54

333903943.00.00.00 Serviços de Telefone - Restos  - Telemar EG 97/2018 947,67

333903944.00.00.00 Serviços de Áudio Vídeo e Foto 2.062,50
333903944.00.00.00 Serviços de Áudio Vídeo e Foto - Restos - TDhost  EG 124/2018 2.062,50

333903948.00.00.00 Serviços Gráficos 1.950,00
333903948.00.00.00 Serviços Gráficos - Restos - Biquense - EG 4/2018 0,00

333903953.00.00.00 Seguros em Geral 0,00
333903963.00.00.00 Hospedagens 238,00
333903965.00.00.00 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos 0,00
333903968.00.00.00 Serviços de Publicidades e Propagandas 0,00
333903968.00.00.00 Serviços publ e propag - Restos - Viçosa EG 69/2018 0,00

333903999.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 0,00
333903999.00.00.00 Outros Serviços Pessoa Jurídica - Restos - LK EG 377/2018 23.224,30

333903999.00.00.00 Outros Serviços Pessoa Jurídica - Restos - Seven - EG 299/2018 5.509,95

333904600.00.00.00 Auxílio Alimentação 8.963,75
333904700.00.00.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 29,00
333904900.00.00.00 Auxílio Transporte 3.113,78
344905206.00.00.00 Aparelhos e Utensílios Domésticos 0,00
344905217.00.00.00 Equipamentos para Áudio Vídeo e Fotos 0,00
344905218.00.00.00 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos 0,00
344905219.00.00.00 Equipamentos de Processamento de Dados 1.899,00
344905227.00.00.00 Veículos Diversos 0,00
Total Total do mês 345.417,76
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Reforma da Previdência é debatida pelo 
Poder Legislativo em Audiência Pública

PRODUÇÃO LEGISLATIVA
AQUI VOCÊ ACOMPANHA AS PROPOSTAS DOS VEREADORES

Proposições de 08 de abril de 2019
VEREADOR ALEXANDRE MENDES
Indicação 097/2019 – Ao Prefeito, solicitando 
a realização de Calçamento na Rua Santa 
Clara, bairro Santana.
Indicação 098/2019 – Ao Prefeito, solicitando 
a pintura de faixa de delimitação de garagem 
em frente ao número 80, da Travessa Antonieta 
Rissi Soares de Souza Lima, Centro. 
VEREADOR DARCI PIRES
Moção de Congratulações e Aplausos 
015/2019 – Aos promotores do evento 
“Quintal”, que teve a sua 5ª edição realizada 
com sucesso no último dia 16 de março, na 
Casa do Braz, em nossa cidade.
V E R E A D O R  J O S É  R O B E R T O 
FILGUEIRAS
Indicação 109/2019 – Ao Prefeito, solicitando 
a limpeza do passeio localizado no início da 
Rua Francisco Teixeira de Abreu, Bairro 
Palmeiras.
Indicação 110/2019 – Ao Prefeito, solicitando 
a capina e limpeza da Rua Maria da Glória 
Araújo, Bairro Altair Rocha.
Indicação 111/2019 – Ao Prefeito, solicitando 
a limpeza do córrego que passa pelo bairro 
Schiavon.
Requerimento 051/2019 – Ao Prefeito, 
solicitando o deslocamento de um bueiro 
localizado em frente à residência de nº 351 da 
Rua Marechal Floriano Peixoto, Bairro Vila 
Casal, para alguns metros à frente. Reitera a 
Indicação Nº 731/2017, de mesma autoria.
VEREADOR PAULO ALBERTO DE 
SOUZA 
Indicação 107/2019 - Ao Prefeito, solicitando a 
construção de uma passarela nas laterais da 
ponte situada na Rua Cel. Manoel Teixeira, 
atrás do posto Albatroz.
Requerimento 045/2019 – À Mesa Diretora, 
solicitando o agendamento de uma Audiência 
Pública nesta Casa para discutir o tema de 
interesse público, Reforma da Previdência.
VEREADORES EDEIR PACHECO, 
GILSON FAZOLLA E DARCI PIRES
Requerimento 046/2019 – Ao Prefeito, 
solicitando informações sobre os recursos da 
ordem de R$ 11 milhões de reais repassados 
pela Companhia de Saneamento de Minas 
Gerais - COPASA como indenização sobre o 
conjunto de ativos da rede de esgoto municipal.
VEREADORES EDEIR PACHECO, 
GILSON FAZOLLA E ROSÂNGELA 
ALFENAS
Indicação 101/2019 – Ao Prefeito, solicitando 
uma pintura de faixa de pedestres em três 
pontos na Rua Francisco Teixeira de Abreu: em 
frente ao nº 265, em frente ao Projeto Vida e em 
frente ao Supermercado Palmeiras.
Indicação 102/2019 – Ao Prefeito, solicitando 
o patrolamento e o cascalhamento das estradas 
d a  C o m u n i d a d e  d o  E m b o q u e ,  e  d a 
Comunidade da Barrinha, especificamente no 
sentido da Comunidade da Pedra Branca.
Indicação 103/2019 – Ao Prefeito, solicitando 
a construção de um redutor de velocidade na 
Av. Olegário Maciel, próximo à entrada para a 
Indústria Bianchi.
Indicação 104/2019 – Ao Prefeito, solicitando 
a recomposição do calçamento na Rua José 
Américo Schettino, nº 101, Bairro Matheus 
Schetino.
Indicação 105/2019 – Ao Prefeito, solicitando 
o calçamento da Rua Jefferson Ladislau 
Tavares, bairro Residencial Altair Rocha.
Indicação 106/2019 – Ao Prefeito, solicitando 
o Recapeamento asfáltico dos bairros 
Primavera e Louriçal. 
Requerimento 047/2019 – Ao Prefeito, 
solicitando a construção da rede de esgoto no 
trecho inicial da Rua Ezequiel Moreira de 
Abreu, Bairro São Domingos, para torná-la 
independente da rede de águas pluviais, a 
pedido dos munícipes. Reitera a Indicação Nº 
455/2017, de autoria dos vereadores Gílson 
Fazolla e Edeir Pacheco.
Requerimento 048/2019 – Ao Prefeito, 
solicitando a limpeza do córrego do Bairro 
P a l m e i r a s .  R e i t e r a  p a r c i a l m e n t e ,  o 
Requerimento nº 174/17 e o Requerimento 
285/18, de autoria dos vereadores Edeir 
Pacheco e Gilson Fazolla.
Requerimento 049/2019 – Ao Prefeito, 
solicitando a realização do calçamento da Rua 
José Homem da Costa, Bairro Palmeiras. 
R e i t e r a  a  I n d i c a ç ã o  n º  2 2 0 / 1 8  e  o 
Requerimento 285/18 de autoria dos 
vereadores Edeir Pacheco e Gilson Fazolla.
Requerimento 050/2019 – Ao Prefeito, 
solicitando que encaminhe um projeto de lei a 
esta Casa para criação do Conselho Municipal 
dos Direitos da Pessoa com Deficiência, com o 
objetivo de efetivar as garantias conferidas às 

pessoas portadoras de deficiência no âmbito 
municipal.
VEREADORES PAULO ALBERTO DE 
SOUZA E EDEIR PACHECO
Indicação 108/2019 – Ao Prefeito, solicitando 
s construção de uma passarela na lateral 
esquerda da ponte situada na Rua Major 
Carneiro, devido ao risco que oferece aos que a 
atravessam.

Proposições de 15 de abril de 2019
VEREADOR ALEXANDRE MENDES 
Moção de Congratulações e Aplausos 
017/2019 – Ao Secretário Municipal de 
Finanças, Sr. Cícero Mateus de Oliveira, pelos 
relevantes serviços prestados. 
VEREADOR ANTERO GOMES 
Indicação 112/2019 – Ao Prefeito, solicitando 
a instalação de um segundo braço de luminária 
na Rua Oséias Maranhão, esquina com a Rua 
Edgar Lemos Duarte.
Indicação 114/2019 – Ao Prefeito, solicitando 
o calçamento da travessa que liga as ruas 
Guerino Peron e Ary Peron, no bairro Cristal.
Requerimento 034/2019 – Ao Prefeito, 
solicitando o asfaltamento da Rua José Lemos 
Duarte, bairro Oséias Maranhão. Reitera a 
Indicação 492/2017 de mesma autoria e o 
Requerimento 172/2017 dos vereadores Darci, 
Edeir, Gilson e Rosângela.
Requerimento 035/2019 – Ao Prefeito, 
solicitando o asfaltamento da rua Edgar Lemos 
Duarte, no bairro Oséias Maranhão. Reitera 
parcialmente a Indicação 492/2017 de mesma 
autoria.
Requerimento 054/2019 – Ao Prefeito, 
solicitando uma operação tapa buracos na Rua 
Cícero Silveira, bairro Cibraci. Reitera a 
Indicação 227/2018 e o Requerimento 
284/2018 de mesma autoria.
VEREADOR EDEIR PACHECO
Indicação 115/2019 – Ao Prefeito, solicitando 
a instalação de dois refletores na Rua Santa 
Maria, 100, distrito de Diamante desta cidade.
Indicação 116/2019 – Ao Prefeito, solicitando 
a instalação de um redutor de velocidade 
próximo à padaria Santa Luzia, no distrito de 
Diamante desta cidade.
Indicação 117/2019 – Ao Prefeito, solicitando 
o patrolamento e cascalhamento da estrada que 
liga a rodovia ao distrito de Diamante desta 
cidade. 
VEREADORA JANE LACERDA
Indicação 087/2019 – Ao Prefeito e à 
Secretária Municipal de Saúde, solicitando a 
contratação de um pediatra para atender a 
população junto ao Posto de Saúde do Distrito 
de Miragaia, pelo menos uma vez por semana.
V E R E A D O R  J O S É  R O B E R T O 
FILGUEIRAS
Representação 019/2019 – À gerência local da 
Copasa, solicitando informações sobre o valor 
arrecadado até o momento com a cobrança da 
taxa de esgotamento sanitário em Ubá, desde a 
assinatura do contrato administrativo.
Requerimento 052/2019 – Ao Prefeito, 
solicitando no prazo de 15 dias, informações 
sobre as providências que estão sendo tomadas 
em relação ao desmoronamento ocorrido na 
Avenida Brasil, bairro Nova Olinda.
Requerimento 053/2019 – À Mesa Diretora da 
Câmara, solicitando a realização de uma 
audiência pública conjunta com os poderes 
Executivo e Legislativo, com o tema 
“Campanha  da  Fra te rn idade  2019  – 
Fraternidade e Políticas Públicas”, a pedido da 
vereadora suplente Maria Auxiliadora Duarte 
Montezano.
VEREADOR LUIS CARLOS RIBEIRO
Indicação 113/2019 – Ao Prefeito, solicitando 
a limpeza da rua São Sebastião, próximo ao 
número 250, bairro São Sebastião.
VEREADORA ROSÂNGELA ALFENAS
Moção de Pesar 018/2019, pelo falecimento do 
senhor 

Proposições de 22 de abril de 2019
VEREADOR ALEXANDRE MENDES 
Requerimento 057/2019: Ao Prefeito, 
solicitando um bicicletário novo junto à Praça 
da Independência, nas proximidades à Banca 
de Jornais existente. 
ANTERO GOMES
Indicação 120/2019: Ao Prefeito, solicitando a 
construção de um passeio entre a Avenida 
Senador Levindo Coelho (COHAB) até a Rua 
Ana Baião Bigonha e Avenida Argélia 
(Fazendinha).
Indicação 121/2019: Ao Prefeito, solicitando a 
construção de um passeio da Av. Hermes 
Bigonha, bairro Louriçal, até a Rua Cel. 
Otaviano da Rocha, bairro São Domingos.
Indicação 122/2019: Ao Prefeito, solicitando a 
presença de um agente comunitário, no dia em 
que o médico for prestar atendimento para 

marcação de fichas dos pacientes do 
Tanquinho, evitando que eles tenham que se 
deslocar ao posto do bairro Santa Edwiges.
Requerimento 056/2019: Ao Prefeito, 
solicitando a construção de Placas de Proteção 
na saída das pontes da Avenida Beira Rio, para 
maior segurança dos pedestres. Reitera a 
Indicação 449/2018.
VEREADOR DARCI PIRES 
Moção de Pesar 016/2019: Pelo falecimento do 
senhor Honório Joaquim Carneiro, ocorrido no 
dia 21/04/2019.
VEREADORA JANE LACERDA 
Requerimento 055/2019: Ao Prefeito, 
solicitando no prazo do art. 56, p. único da 
LOM, informações sobre o Clínico Geral do 
posto de Saúde do Distrito de Miragaia, que se 
encontra ausente há três semanas.
V E R E A D O R  J O S É  R O B E R T O 
FILGUEIRAS
Indicação 119/2019: Ao Prefeito, solicitando 
uma faixa para travessia de pedestres junto à 
Rua Amadeu José Schiavon, próximo à Escola 
Dr. Levindo Coelho.
Indicação 123/2019: Ao Prefeito, solicitando 
uma faixa para travessia de pedestres e 
sinalização no entorno da Rua Dico Teixeira, 
em frente à escola Semear.
Requerimento 058/2019: Ao Plenário, 
solicitando a Instituição da Frente Parlamentar 
Regional de Discussão sobre os Serviços 
Prestados pela Copasa. 
VEREADOR LUIS CARLOS RIBEIRO 
Indicação 099/2019: Ao Prefeito, solicitando o 
tamponamento de um buraco em frente à 
residência de nº 386 da Rua Pará, bairro 
Chiquito Gazolla. 
VEREADORES EDEIR PACHECO E 
GILSON FAZOLLA 
Indicação 124/2019: Ao Prefeito, solicitando a 
reforma da ponte de madeira do distrito de 
Ubari.
Indicação 125/2019: Ao Prefeito, solicitando o 
calçamento da Rua Projetada, distrito de 
Diamante.
Indicação 127/2019: Ao Prefeito, solicitando a 
reforma de um quebra-molas junto à 
comunidade Peixoto Filho, desta cidade.
Indicação 128/2019: Ao Prefeito, solicitando a 
realização de limpeza e capina junto à 
comunidade Peixoto Filho, desta cidade. 
Indicação 129/2019: Ao Prefeito, solicitando a 
realização de uma operação tapa-buracos junto 
á Rua São Jonas, bairro São Domingos.

Proposições de 29 de abril de 2019
ANTERO GOMES
Indicação 133/2019 – À Secretária Municipal 
de Saúde, solicitando o retorno do atendimento 
de Pediatra junto ao Posto de Saúde do bairro 
Pires da Luz.
Indicação 134/2019 – Ao Prefeito, solicitando 
a limpeza e capina do bairro Santa Rosa.
Indicação 135/2019 – Ao Prefeito, solicitando 
o conserto de um bueiro existente na Rua Laura 
Nicolato, bairro Santa Edwiges II, que foi 
destruído pelas últimas chuvas.
VEREADOR DARCI PIRES
Requerimento 036/2019 – à Secretária 
M u n i c i p a l  d e  P l a n e j a m e n t o  e 
Desenvolvimento Econômico, convocando-
lhe a comparecer à Reunião Ordinária do dia 
06/05/2019, para prestar esclarecimentos 
sobre: 1. Legalidade da execução da obra do 
muro de contenção da rua Maestro João 
Ernesto, bairro Industrial, que foi votada no 
Orçamento Participativo de 2017; 2. O 
procedimento a ser tomado pela Poder 
Executivo em relação à execução das demais 
obras que também foram votadas no 
Orçamento Participativo de 2017 e que ainda 
não foram realizadas.
V E R E A D O R  J O S É  R O B E R T O 
FILGUEIRAS
Indicação 132/2019 – Ao Prefeito, solicitando 
a  c o n s t r u ç ã o  d e  u m a  r o t a t ó r i a  n o 
entroncamento das ruas Cecília Petrolina 
Moreira e Francisco de Assis Nunes, bairro 
Vila Casal.
Requerimento 030/2019 – ao Prefeito, 
solicitando a reforma do escadão existente 
próximo ao nº 491 da Rua Cecília Petrolina 
Moreira, bairro Vila Casal, reiterando 
parcialmente a indicação 254/17 da vereadora 
Jane Lacerda e o Requerimento 103/17 dos 
vereadores Edeir Pacheco da Costa e Gilson 
Fazolla Filgueiras.
VEREADOR JOSELI ANISIO 
Indicação 118/2019 – Ao Prefeito, solicitando 
a construção de um bueiro próximo ao número 
166 da rua Heleodoria Gonçalves, bairro Vila 
Gonçalves.
Indicação 126/2019 – ao Prefeito, solicitando o 
patrolamento e cascalhamento da comunidade 

Parada Moreira.
Indicação 130/2019 – Ao Prefeito, solicitando 
a notificação do proprietário de um sítio 
existente na comunidade Parada Moreira, 
conhecido como Sr. João do Nuca, para que 
providencie o cercamento de sua propriedade. 
VEREADOR JORGE GERVASIO 
Indicação 131/2019 – Ao Secretário de 
Ambiente e Mobilidade urbana, solicitando a 
autuação e interdição de uma Oficina irregular 
que funciona em terreno pertencente à 
municipalidade, próximo à quadra da Rua 
Francisco Xavier Gomes, bairro Primavera.
V E R E A D O R E S  E D E I R  PA C H E C O , 
GILSON FAZOLLA E ROSÂNGELA 
ALFENAS
Indicação 136/2019 – Ao Prefeito, solicitando 
o patrolamento e cascalhamento da estrada do 
Córrego das Posses, nesta cidade.
Indicação 137/2019 – Ao Prefeito, solicitando 
o patrolamento e cascalhamento da estrada que 
liga o Córrego das Posses à Comunidade do 
Ubazinho.
Indicação 138/2019 – Ao Prefeito, solicitando 
uma operação tapa-buracos no bairro Peluso.
Indicação 139/2019 – Ao Prefeito, solicitando 
um contêiner na Rua Elisa de Freitas Araújo, 
bairro São Francisco de Assis.
Representação 020/2019 – à Empresa ECP 
Engenharia, solicitando a realização de coleta 
de lixo, pelo menos uma vez por semana nas 
ruas do bairro Santana II.
Requerimento 060/2019 – Ao Prefeito, 
solicitando a construção de um quebra-molas 
na Rua Antônio Batista, próximo à empresa 
BMT Peças. Reitera a Indicação 408/2017 de 
autoria dos vereadores Edeir e Gilson e o 
Requerimento 259/2018 do Vereador Antero.
VEREADORES EDEIR PACHECO E 
GILSON FAZOLLA 
Requerimento 059/2019 – Ao Prefeito, 
solicitando no prazo do parágrafo único do art. 
56 da LOM, as seguintes informações: 1. Quais 
foram as atividades desenvolvidas pelo 
Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural 
de Ubá, relacionadas à educação patrimonial 
no Município e à proteção, valorização, 
manutenção e preservação da nossa história e 
dos nossos bens culturais materiais e 
imateriais. ao longo dos anos de 2017 e 2018? 
Quais foram os recursos investidos nessas 
atividades e a sua fonte de custeio? 2. E à 
conservação e restauro dos bens patrimoniais 
móveis e imóveis tombados pelo município, 
recursos investidos e a sua fonte de custeio? 3. 
Qual o valor das transferências estaduais, mês 
a mês, decorrentes do repasse do ICMS 
Patrimônio Cultural para o Fundo Municipal 
de Proteção do Patrimônio Cultural de Ubá – 
FUMPAC nos anos de 2017 e 2018? 4. Houve 
dotações orçamentárias e créditos adicionais 
destinados pelo Município ao FUMPAC em 
2017 e 2018? Se houveram, quais foram os 
valores depositados? 5. Houve contribuições e 
transferências de pessoa física ou jurídica, 
Instituição Pública ou Privada, subvenções, 
repasses e donativos em bens ou espécies para 
o FUMPAC nos anos de 2017 e 2018? Se 
houveram, quais foram os valores depositados 
e a sua origem? 6. O FUMPAC gerou 
rendimentos decorrentes de depósitos 
bancários e aplicações financeiras nos anos de 
2017 e 2018? Se gerou, quais foram os valores 
desses rendimentos mês a mês? 7.Com os 
recursos do FUMPAC foram realizados 
programas de promoção e preservação cultural 
desenvolvidos pelo Conselho Deliberativo do 
Patrimônio Cultural de Ubá? Se sim, que 
programas foram esses? 8. Com os recursos do 
FUMPAC foram desenvolvidos e aplicados 
programas de capacitação e aperfeiçoamento 
de recursos humanos dos serviços de apoio à 
Cultura no âmbito do Município? Se sim, que 
programas foram esses? 9. Com os recursos do 
FUMPAC foram realizados investimentos na 
promoção de eventos que visassem à difusão e 
preservação da cultura do Município? Se sim, 
que eventos foram esses?10. O Conselho 
Deliberativo do Patrimônio Cultural publica 
mensalmente na Imprensa Oficial as receitas e 
despesas do FUMPAC, discriminando as 
fontes arrecadadoras, o gasto com prestadores 
de serviços e demais ações do Fundo? Se sim, 
quando foram feitas essas publicações? 11. 
Quem são os três representantes titulares e os 
três suplentes da sociedade civil que integram 
o Conselho Deliberativo do Patrimônio 
Cultural de Ubá?  12. Quem são o arquiteto 
t i tu la r  e  o  a rqu i t e to  sup len te  des te 
Conselho?13. Quem são o historiador titular e 
o historiador suplente deste Conselho? 14. 
Quem são os representantes titular e suplente 
da OAB/Ubá neste Conselho?

 Diante de um público com-
posto por cidadãos atentos e interes-
sados, a iminente Reforma Previden-
ciária foi tema de audiência promo-
vida pela Câmara Municipal de Ubá 
(CMU) no dia 7 de maio. A Proposta 
de Emenda Constitucional (PEC nº 
06/2019) modifica o sistema de Pre-
vidência Social, estabelece regras de 
transição e disposições transitórias, e 
dá outras providências.
 O presidente da CMU, vere-
ador Jorge Custódio Gervásio, con-
duziu os trabalhos, acompanhado à 
mesa pelo vice-presidente, vereador 
José Roberto Reis Filgueiras, o 
secretário, Joseli Anísio Pinto, os 
vereadores Antero Gomes de Aguiar 
e Edeir Pacheco da Costa. E os con-
vidados André Squizzato de Oliveira 
(advogado e presidente da Comissão 
de Direitos Humanos da 30ª Subse-
ção da OAB/MG), Rodrigo Vieira de 
Ávila (economista integrante da 
Auditoria Cidadã da Dívida) e Moi-
sés da Silva (Técnico do Seguro Soci-
al do INSS e professor de Direito 
Previdenciário).
 André Squizzato iniciou a 
discussão com dois assuntos: a Des-
constitucionalização da Previdência 
e a Seguridade Social. “Essa reforma 
precisa estar apartada de tudo. Preci-
samos debater se realmente ela é 
benéfica ou não, e principalmente 
para quem ela é benéfica e qual é o 
custo de transação”.
 O advogado ressaltou que a 
proposta de retirar da Previdência o 
status de Lei Constitucional é extre-
mamente grave e coloca em risco 
toda uma geração daqui para frente. 
“Pretende-se alterar a Constituição 
agora, criar um mecanismo que no 
Direito Brasileiro ainda não presen-
ciamos, desconstitucionalizando a 
norma para facilitar futuras altera-
ções na mesma”, pontuou.
 Para alterar a constituição 
por meio de uma PEC, é necessário 
quórum de 3/5 da totalidade dos mem-
bros, em dois turnos de votação, nas 
duas casas do Congresso Nacional 
(casa iniciadora e casa revisora). 
Sendo assim, na Câmara dos Deputa-
dos Federais, para ser aprovada, a 
proposta deverá ter no mínimo 308 

votos e, no Senado, no mínimo 49 
votos. Se em alguma das votações 
não obtiver quórum mínimo a PEC 
será rejeitada. Caso haja rejeição, a 
proposta poderá ser objeto de nova 
apreciação apenas na próxima sessão 
legislativa. 
 A matéria prevê também que 
posteriores alterações na previdência 
serão realizadas por lei complemen-
tar. Assim, o quórum para aprovação 
se alteraria, já que no caso de projeto 
de lei complementar ele é de maioria 
absoluta das duas Casas do Congres-
so, onde seriam necessários 257 
votos na Câmara dos Deputados e 41 
votos no Senado. A votação no Sena-
do é feita em turno único, mas na 
Câmara realiza-se em dois turnos.
 Sobre a Seguridade Social 
prevista no artigo 194 da Constitui-
ção Federal, André explicou que ela 
compreende um conjunto integrado 
de políticas sociais destinadas a asse-
gurar os direitos relativos à saúde, à 
previdência e à assistência social, 
amparando e assistindo o cidadão e a 
sua família em situações como a 
velhice, a doença e o desemprego. 
 Segundo ele, a lei comple-
mentar de iniciativa do Poder Execu-
tivo Federal instituirá novo regime 
de previdência social, organizado 
com base em sistema de capitaliza-
ção, na modalidade de contribuição 
definida, com a previsão de conta 
vinculada para cada trabalhador e de 
constituição de reserva individual 
para o pagamento do benefício, admi-
tida capitalização nacional, vedada 
qualquer forma de uso compulsório 
dos recursos por parte de ente federa-
tivo. 
 Exemplificando, hoje a pre-
vidência tem caráter solidário: o 
contribuinte jovem paga pelos inati-
vos e quando esse contribuinte esti-
ver se aposentando haverá novos 
pagadores recém-chegados ao mer-
cado de trabalho. Quando for imple-
mentada a capitalização, o contribu-
inte jovem irá realizar o aporte para 
sua própria aposentadoria. Assim, 
não haverá mais contribuição para as 
pessoas que já se encontram aposen-
tadas. “E essa transação de modelos, 
quanto custa? Quanto tempo leva? 

Estes dados não foram expressos 
pelo Governo, e isso traz risco 
daqueles que estão aposentados não 
receberem a sua aposentadoria daqui 
a 5 ou 6 anos e de o Estado não ter 
como arcar com isto”, concluiu o 
advogado.
 Outro convidado foi o eco-
nomista integrante da Auditoria Cida-
dã da Dívida, Rodrigo Vieira de Ávi-
la. Para ele, a dívida pública precisa 
ser auditada com urgência. “Quando 
se analisa o orçamento geral da 
União, verifica-se que mais de 40 % 
dos recursos hoje são destinados para 
juros e amortizações de uma dívida 
que nunca foi auditada, conforme 
obriga a Constituição Federal. A 
partir daí, pode-se concluir que o 
verdadeiro rombo do país não é a 
previdência, e sim a dívida pública”, 
afirmou.
 Conforme o economista, “o 
Governo Federal tem em caixa mais 
do que toda a suposta economia que 
quer fazer em dois anos com a refor-
ma. A questão é para onde está indo 
este dinheiro”, finalizou.
 O técnico do Seguro Social 
do INSS, professor Moisés da Silva, 
explanou sobre as principais mudan-
ças provenientes da reforma, caso 
seja concretizada: como ficará a pen-
são por morte; aposentadoria por 
tempo de contribuição, por idade, de 
servidores públicos, de professores, 
de policiais, de pessoas com defi-
ciência e do trabalhador rural; além 
das regras de transição e as alíquotas 
de contribuição. “É preciso que haja 
debate sobre o assunto, pois os maio-
res prejudicados são as pessoas mais 
pobres, e aquelas que começaram a 
trabalhar desde cedo”, concluiu.
 No final das explanações o 

público sanou suas dúvidas com os 
convidados, conforme proposta ini-
cial da audiência, de iniciativa do 
vereador suplente Paulo Alberto de 
Souza, por meio do requerimento nº 
45/2019.

Tramitação da PEC
 A PEC 06/2019 foi entregue 
pelo Governo ao Congresso Nacio-
nal em 20 de fevereiro e começou a 
tramitar na Câmara dos Deputados, 
seguindo depois, se aprovada, para o 
Senado. Em 23 de abril, a Comissão 
de Constituição e Justiça da Câmara 
(CCJ) emitiu parecer admissível ao 
projeto com complementação de 
rejeição quanto a alguns dispositivos 
contrários ao texto constitucional.
 No dia 24 de abril foi consti-
tuída a comissão especial, composta 
por deputados, destinada a proferir 
parecer à proposta de emenda à cons-
tituição.

A reforma em linhas gerais
 Para quem está próximo da 
aposentadoria, há regras específicas 
que suavizam a transição. A proposta 
amplia a idade mínima de aposenta-
doria para todos. Para receber apo-
sentadoria integral seriam necessári-
os 40 anos de contribuição. 
 De forma geral, há endureci-
mento dos critérios para benefícios 
como abono salarial e benefício de 
prestação continuada.
 A reforma, que garante ao 
governo cerca de R$ 1 trilhão em 
economia ao longo de uma década, 
ainda deve ser modificada ao longo 
da tramitação e uma aprovação não 
deve ocorrer antes do segundo 
semestre.

AUDIÊNCIA PÚBLICA

MULHER
2019

Entenda a proposta de Reforma 
Previdenciária e como 
ela afeta a sua vida!
(fonte: Senado Federal)
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 Numa prestigiada soleni-
dade, a Câmara Municipal de Ubá 
(CMU) comemorou em 17 de 
maio 165 anos de sua instalação.  
Diante de autoridades, convidados 
e familiares, 57 políticos que já 
presidiram o Parlamento Ubaense 
foram homenageados e os presen-
tes receberam o Diploma de 
Mérito Legislativo, entregue 
pessoalmente a eles ou aos seus 
representantes, na maioria descen-
dentes diretos.
 A sessão solene foi institu-
ída pela Lei Municipal nº 4.568, de 
09 de julho de 2018, de autoria do 
vereador Pastor Darci Pires da 
Silva. O objetivo foi o de contribu-
ir para o resgate, a compreensão e 
a valorização da trajetória da 
Câmara como um organismo 
essencial à democracia. Além de 
motivar cada cidadão a se perceber 
como parte desta história e a 
participar ativamente da constru-
ção de seus próximos capítulos. 
 Convidados e homenagea-
dos foram recebidos com um 
variado repertório de músicas 
ins t rumentais  tocadas  pelo 
Quarteto de Cordas Apassionato, 
do Conservatório Estadual de 
Música Professor Theodolindo 
José Soares, de Visconde do Rio 
Branco. 

 O evento também foi 
abrilhantado pela Banda de 
Música do 21º Batalhão de Polícia 
Militar, que tocou o Hino Nacional 
Brasileiro e a música Aquarela do 
Brasil, sob a regência do 2º tenente 
PM, Emerson dos Santos.  E o 
Hino do Município de Ubá foi 
cantado pelo coral da Secretaria 
Municipal de Cultura, regido pelo 
maestro Wantuil Alexandre, 
acompanhado da tecladista e 
professora Tatiane Andrade.
 A solenidade foi dirigida 
pelo presidente, vereador Jorge 
Custódio Gervásio. Além dele, 
compuseram a mesa o vice-
presidente da Câmara Municipal 
de Ubá, vereador José Roberto 
Reis Filgueiras; o segundo-
secretário, vereador Luis Carlos 
Teixeira Ribeiro; e os vereadores: 
Alexandre de Barros Mendes, 
Antero Gomes de Aguiar, Pastor 
Darci Pires da Silva, Edeir 
Pacheco da Costa, Gilson Fazolla 
Filgueiras, e Rosângela Maria 
Alfenas de Andrade.
 Ainda compondo a Mesa 
Solene, estavam as seguintes 
autoridades: o prefeito Municipal 
de Ubá, Edson Teixeira Filho; a 
juíza de Direito do Foro de Ubá, 
Dra. Joyce Souza de Paula; a 
promotora representante do 

Ministério Público de Ubá, Dra. 
Thereza Rachel D'Ávila Riani 
Lana; o promotor de Justiça, Dr. 
Bruno Fernando Torres Lana; a 
coordenadora da Defensoria 
Pública da Comarca de Ubá, Dra. 
Paula Ávila Dantas Brunner; o 
delegado Regional de Polícia 
Civil de Ubá, Dr. Diego Candian 
Alves; o comandante do 21º 
Batalhão de Polícia Militar de 
Minas Gerais, tenente-coronel PM 
Giovani do Carmo Ramos; o sub-
comandante da 3ª Companhia de 
Bombeiros Militar de Minas 
Gerais, 1º tenente BM Carlos 
Eduardo Guilarducci Fonseca; a 
vice-presidente da 30ª Subseção 
de Ubá da Ordem dos Advogados 
do Brasil (OAB), Dra. Flávia 
Araújo Coelho; o vice-prefeito e 
prefeito em exercício de Guidoval, 

Sandro Moretti Alves de Lima; e o 
presidente da Câmara Municipal 
de Miraí, vereador Almir Alves.

História
 A instalação do parlamen-
to ubaense ocorreu no dia 12 de 
maio de 1854 e completa em 2019 
seus 165 anos.  Àquela época, o 
município ainda não existia. O que 
havia era apenas a Villa de São 
Januário de Ubá, antes denomina-
da Arraial. A emancipação política 
veio quase três anos depois da 
inauguração da Câmara, em 3 de 
julho de 1957. De lá até hoje, esta 
Casa teve 58 presidentes, contan-
do com o atual, o vereador Jorge 
Custódio Gervásio. Além deles, 
centenas de vereadores também 
atuaram com afinco nesses 165 
anos.

MAIO de 2019

 Câmara de Ubá comemora 165 anos de história

v Tenente-coronel Francisco de Assis Ataíde (1854);
v Capitão José Joaquim do Nascimento (1857); 
v Coronel Antônio Januário Carneiro (1858); 

v Francisco Januário Carneiro (1861); 
v Luiz Rodrigues Duarte (1861); 

v Major Ciríaco da Silva Castro (1861); 
v Manoel Vieira de Andrade (1863); 

v José Vieira Queiroz (1864); 
v Dr. Galdino Alves do Banho (1865); 

v Tenente-coronel José Venâncio de Godoy (1865); 
v Laurindo Januário Carneiro (1868); 

v João Alves de Araújo Rôças (1869, 1871 e 1873); 
v Dr. Carlos Peixoto de Melo (1869, 1872, 1878, 1889, e 

1906 a 1912); 
v Gregório Nazianzeno da Silva Botelho (1870);

v Capitão João Batista da Silva (1873); 
v Joaquim Antônio de Moura e Silva (1877); 

v Luiz Gonçalves Fontes (1877 a 1883, 1894 a 1895); 
v Dr. João Carlos de Araújo Moreira (1881 e 1891); 

v José Justiniano Carneiro (1882); 
v Manoel José Teixeira e Silva (1883, 1887 e 1905); 
v Dr. Carlos Peixoto de Melo Filho (1896 e 1897); 

v Coronel Carlos Brandão (1898 e 1903); 
v Tenente-coronel Luciano Dias de Andrade (1903); 
v Farmacêutico José Tertuliano Aroeira (1904); 
v Dr. Christiano de Araújo Rôças (1912 e 1914); 

v Tenente-coronel Pedro Xavier Pires (1914 e 1915); 
v Levindo Eduardo Coelho (1916 a 1919, e de 1927 a 1928); 

v Dr. Ângelo Moreira Barletta (1928 a 1930 e 
de 1947 a 1950); 

v Dr. Manoel Lourenço de Azevedo (1951 a 1954 e 
de 1963 a 1964); 

v Sebastião de Paula Baptista (1953); 
v Dr. Antero Raymundo Gomes (1955 a 1958); 

v Ibrahim Jacob (1959 a 1963); 
v Hézio Geraldo de Andrade (1964 a 1966); 

v Antônio Alfenas de Andrade (1966); 
v Dr. Pedro Xavier Gonçalves (1967 a 1969); 

v Dr. José Teixeira Pires (1971 a 1973); 
v Professora Oswaldina Peixoto Guimarães (1973 a 1977); 

v Professor José Bigonha Gazolla (1977 a 1979); 
v Dr. Theófilo Lima Pinto (1979); 
v José Guzella (1979 a 1981); 

v Jarbas Domingues de Lanna (1981 a 1982); 
v Agenor Pinto da Silva (1982 a 1983); 

v Lincoln Rodrigues Costa (1983 a 1985).
v Dr. Norton Antônio Fagundes Reis (1985 a 1987); 

v José Januário Carneiro Neto (1987 a 1988); 
v Dr. Miguel Poggiali Gasparoni (1989 a 1990); 

v Wilian Fernandes Cabral (1991 a 1992); 
v Luiz Tarcísio Peixoto Guimarães (1993 a 1994); 

v Dr. Antônio Carlos Jacob (1995 a 1996); 
v Geraldo Bicalho Calçado (1997 a 1998 e de 2001 a 2002); 

v Dr. Itamar dos Santos (1999 a 2000); 
v Rosângela Maria Alfenas de Andrade (de 2003 a 2004, 

2011 a 2012, 2013 a 2014, e 2017 a 2018); 
v Oswaldo Peixoto Guimarães (2005 a 2006); 

v Dr. Maurício Valadão Reimão de Melo (2007 a 2008); 
v Claudio Ponciano (2009 a 2010); 

v Prof. Samuel Gazolla Lima (2015 a 2016).

Nossos ex-presidentes:

O prefeito de 

Ubá, Edson 

Teixeira Filho, 

parabenizou os 

homenageados e 

ressaltou que ao 

se comemorar 

uma data tão 

significativa é 

imperioso lembrar tantas personalidades 

ubaenses que dignificaram esta Casa, 

contribuindo com suas experiências e 

inteligência para aprimorar leis, discutir 

temas de relevância para o município e a 

região, aliando caráter e respeito para 

melhor atender aos anseios da população 

ubaense. 

Atual presidente da Câmara de Ubá, o 

vereador Jorge Custódio Gervásio destacou 

em seu discurso a importância da data. “Me 

sinto honrado em presidir esta solenidade, 

na qual eu e meus colegas vereadores e 

vereadoras prestamos uma homenagem 

aos que nos precederam, como 

parlamentares e ex-presidentes desta 

Casa. São homens e mulheres que fazem parte da nossa história. 

Uma história viva, que ainda estamos escrevendo. Pessoas que 

deram a sua contribuição para que Ubá se transformasse na 

cidade que é hoje. A todos eles, nosso aplauso e nosso 

reconhecimento. E nesta ocasião, renovamos nosso compromisso 

com a comunidade ubaense e convidamos a todos a 

acompanharem os trabalhos legislativos”.

HOMENAGENS
Diploma de Mérito Legislativo


