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TRANSPARÊNCIA

Balanço Contábil parcial de 2019 - despesas de junho

E lem ento D escrição  da D espesa V alor

331901103.00.00.00 V encimentos P essoal E fe tivo 74.903,59

331901105.00.00.00 V encimentos P essoal C omissionado 52.215,88

331901106.00.00.00 S ubsíd io  vereadores 78.173,92
331901303.00.00.00 C ontribuição P atrona l INS S 23.606,49

331911302.00.00.00 C ontribuição P atrona l Ubaprev 40.060,14

333901401.00.00.00 D iária  de V ereadores C MU 1.898,71

333901405.00.00.00 D iárias demais servidores C MU 2.770,25

333903001.00.00.00 C ombustíve is A utomotivos 1.442,22

333903004.00.00.00 Gás engarra fado 0,00

333903007.00.00.00 Gêneros A limentícios 6 .893,07

333903015.00.00.00 Materia l para Festividades e  Homenagens 0,00

333903016.00.00.00 Materia l de E xpediente 481,00

333903017.00.00.00 Materia l de P rocessamento de D ados 0,00

333903019.00.00.00 Materia l de A condicionamento e  E mbalagem 144,00

333903021.00.00.00 Materia l de C opa e C ozinha 783,00

333903022.00.00.00 Materia l de L impeza e P rodução de Hig ienização 0,00

333903023.00.00.00 Uniformes, Tecidos e  A viamentos 720,00

333903024.00.00.00 Materia l para Manutenção de B ens Imóveis 0,00

333903025.00.00.00 Materia l para Manutenção de B ens Móveis 219,00

333903026.00.00.00 Materia l E lé trico  e  E le trônico 30,00

333903029.00.00.00 Materia l para Á udio , V ídeo e Foto 0,00

333903037.00.00.00 Materia l P ara Manutenção de V eículos 0,00

333903039.00.00.00 Materia l Gráfico 0,00

333903042.00.00.00 Materia l de sina lização V isua l e  A fins 0,00

333903045.00.00.00 A quisição de S ofware de B ase 0,00

333903099.00.00.00 Outros Materia is de C onsumo 0,00

333903033.00.00.00 P assagens e  D espesas com Locomoção 0,00

333903502.00.00.00 C onsultoria  Juríd ica 0,00

333903699.00.00.00 Outros S erviços de P essoa F ísica 0,00

333903901.00.00.00 A ssinatura  de P eriód icos e  A nuidades 0,00

333903905.00.00.00 S erviços Técnicos P rofissiona is 0,00

333903905.00.00.00 S erviços Téc pro f - Restos - C ontass - E G 437/2018 6.100,00

333903905.00.00.00 S erviços Téc pro f - Restos - V anderle i - E G 438/2018 900,00

333903910.00.00.00 Locação de Imóveis 160,00

333903911.00.00.00 Locação de S oftware - Restos  E rc  - E G 373/2018 590,00

333903912.00.00.00 Locação de Máquinas e  E quipamentos 1.325,84

B alanço  C ontáb il D espesas  de  junho  de 2019

E lem en to D escrição  d a  D esp esa V alo r

333903912 .00 .00 .00 Locação  M aq E qui - Restos - Gard   - E G 379 /2018 1 .334 ,90
333903914 .00 .00 .00 M anutenção  e  C onservação  de  B ens Im óve is 0 ,00
333903915 .00 .00 .00 M anutenção  e  C ons de  M áquinas e  E quipam entos 109 ,00

333903915 .00 .00 .00 M anutenção  e  C ons M áq E quip  - Restos  E G 408 /2018 395 ,00
333903916 .00 .00 .00 M anutenção  e  C onservação  de  V e ículos 0 ,00
333903917 .00 .00 .00 M anutenção  e  C onservação  de  B ens M óve is e  Outras 0 ,00

333903919 .00 .00 .00 E xposições, C ongressos e  C onfe rências 2 .450 ,00
333903920 .00 .00 .00 F estividades e  Hom enagens 1 .730 ,00

333903929 .00 .00 .00 E nerg ia  E lé trica 3 .867 ,73
333903930 .00 .00 .00 S erviços de  água  e  esgo to 570 ,87
333903933 .00 .00 .00 S erviços de  C om unicação  em  Gera l 0 ,00

333903933 .00 .00 .00 S erviços de  C orre ios - Restos - C orre ios  E G 401 /2018 3 .382 ,75
333903934 .00 .00 .00 S erviço  de  S e leção  e  Tre inam ento 0 ,00
333903943 .00 .00 .00 S erviços de  Te lecom unicações 2 .315 ,34

333903943 .00 .00 .00 S erviços de  Te lec - Restos  - Ubaconec E G 248 /2018 961 ,77
333903943 .00 .00 .00 S erviços de  Te le fone  - Restos  - Te lem ar E G 97 /2018 0 ,00

333903944 .00 .00 .00 S erviços de  Á ud io , V ídeo  e  F o to 6 .050 ,00
333903944 .00 .00 .00 S erviços de  Á ud io , V ídeo  e  F o to  - Restos - TD shost  E G 124 /2018 0 ,00
333903948 .00 .00 .00 S erviços Grá ficos 1 .950 ,00

333903948 .00 .00 .00 S erviços Grá ficos - Restos - B iquense  - E G 4 /2018 0 ,00
333903953 .00 .00 .00 S eguros em  Gera l 0 ,00

333903963 .00 .00 .00 Hospedagens 0 ,00
333903965 .00 .00 .00 S erviços de  C óp ias e  Reprodução  de  D ocum entos 0 ,00
333903968 .00 .00 .00 S erviços de  P ub lic idades e  P ropagandas 0 ,00

333903968 .00 .00 .00 S erviços pub l e  p ropag  - Restos - V içosa  E G 69 /2018 0 ,00
333903999 .00 .00 .00 Outros S erviços de  Terce iros P essoa  Jurid ica 6 .915 ,41
333903999 .00 .00 .00 Outros S ervi p j - Restos - LK  E G 377 /2018 23 .224 ,30

333903999 .00 .00 .00 Outros S ervi p j - Restos - S even - E G 299 /2018 5 .701 ,67
333904600 .00 .00 .00 A uxílio  A lim entação 8 .949 ,87

333904700 .00 .00 .00 Obrigações Tributá rias e  C ontributivas 38 ,70
333904900 .00 .00 .00 A uxílio  Transporte 2 .998 ,32
344905206 .00 .00 .00 A pare lhos e  Utensílios D om ésticos 0 ,00

344905217 .00 .00 .00 E quipam entos para  Á ud io , V ídeo  e  F o tos 0 ,00
344905218 .00 .00 .00 M áquinas, Utensílios e  E quipam entos D ive rsos 0 ,00
344905219 .00 .00 .00 E quipam entos de  P rocessam ento  de  D ados 0 ,00

344905224 .00 .00 .00 M ob iliá rio  em  gera l 0 ,00
344905227 .00 .00 .00 V eículos D ive rsos 0 ,00

T o ta l T o ta l d o  m ês 72.945 ,63

B alan ço  C o n táb il D esp esas   d e   ju n h o  d e  2019

 A Lei é a principal fonte do 
direito, por meio da qual o município 
cria e restringe direitos e obriga-
ções. Temos vários tipos de projetos 
de leis que tramitam pela nossa 
Casa Legislativa Ubaense. O nome 
técnico dado a esses projetos é 
proposição. Cada tipo de proposição 
tem um objetivo específico e é 
votada de forma diferente. Vamos 
falar aqui um pouco das principais 
entre elas.
 LEI ORDINÁRIA: como o 
próprio nome sugere, essas são as 
leis mais comuns apresentadas e 
discutidas no processo legislativo. 
Geralmente contém normas comuns 
e abstratas, ou seja, que abrangem 
toda a população. É toda lei que, 
embora não prevista expressamen-
te na Lei Orgânica do Município 
(LOM) ou na Constituição Federal 
(CF), pode tratar de matéria de 
interesse dos munícipes, sem, no 
entanto, contrariar a LOM, nem a CF. 
Para sua aprovação é necessário 
quórum de maioria simples, ou seja, 
metade mais um dos votos dos 
vereadores presentes à sessão de 
votação, desde que esteja presente 
a metade mais um dos componen-
tes da Câmara. 
 LEI COMPLEMENTAR: por 
meio dela o município complementa 
uma lei que já existe. Essas leis 
detalham matérias já previstas na 
LOM. Onde a CF ou a LOM disser que 

alguma lei específica vai regulamen-
tar a matéria em questão, é neces-
sário criar um projeto de lei comple-
mentar. Para sua aprovação é 
necessária maioria absoluta dos 
votos (metade mais um de todos os 
vereadores que compõem a Casa). 
São objetos de leis complementares 
as seguintes matérias: Código 
Tributário Municipal, Código de 
Obras e de Edificações, Código de 
Z o n e a m e n t o ,  C ó d i g o  d e 
Parcelamento e Uso do Solo, Plano 
Di retor  de Desenvo lv imento 
Integrado, Regime Jurídico Único 
dos Servidores Municipais, criação 
da Guarda Municipal, e a criação de 
cargos, funções ou empregos públi-
cos.
 
 DECRETO LEGISLATIVO: ato 
privativo do presidente da Câmara, 
que tem por objetivo colocar em 
prática situações previstas em lei, 
não podendo ultrapassar os limites 
fixados pela lei, por serem hierarqui-
camente inferiores a ela. Assim, 
também não podem criar direitos e 
obrigações. Destinam-se a regular 
matérias de competência exclusiva 
da Câmara, que tenham efeito 
externo. Para aprovação, deman-
dam de maioria simples dos votos. 
Em nossa Casa Legislativa, os mais 
comuns decretos legislativos apreci-
ados são os que versam sobre a 
aprovação ou eventual rejeição das 

contas do Município.
 EMENDAS À LEI ORGÂNICA: 
são alterações feitas na LOM para 
adaptá-la às transformações que 
acontecem na organização munici-
pal.
 RESOLUÇÃO: as resoluções 
são atos normativos da Câmara 
Municipal em matérias de sua com-
petência exclusiva e de efeito inter-
no, portanto não é necessária 
sanção do prefeito.
 Conforme previsto em nossa 
Lei Orgânica, no artigo 77 e seguin-
tes, a iniciativa das leis complemen-
tares e ordinárias cabe a qualquer 
vereador ou comissão da Câmara, 
ao prefeito e aos também cidadãos. 
Algumas matérias competem priva-
tivamente ao prefeito propor, como 
por exemplo as que versem sobre o 
regime jurídico dos servidores 
municipais, as relacionadas ao 
orçamento e as tributárias que 
impliquem em redução da receita 
pública. 
 Já a iniciativa popular será 
exercida pela apresentação à 
Câmara de projeto de lei subscrito 
por, no mínimo, 5% dos eleitores do 
Município, contendo assunto de 
interesse específico da cidade ou de 
bairros. 
 Falaremos mais detalhada-
mente deste tipo de proposta de lei 
numa próxima edição da nossa nova 
coluna “Legislando com você”.

As Leis Municipais

LEGISLANDO COM VOCÊ
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O LEGISLATIVO - 7

ACONTECEU NO PLENÁRIO

 A situação dos trabalhado-
res do polo moveleiro de Ubá, a 
necessidade de adequação do anel 
viário, a importância da implanta-
ção do Distrito Industrial e a possi-
bilidade de o município se tornar 
Polo Moveleiro Estadual foram os 
assuntos abordados na reunião 
popular realizada na Câmara Muni-
cipal no dia 4 de julho. 
 Solicitada por representan-
tes do Sindicato dos Marceneiros, 
o evento integra a agenda do Poder 
Legislativo, conforme seu Regi-
mento Interno. A previsão regi-
mental é de que se promova reu-
nião específica para participação 
popular, definida como sessão 
especial, nas primeiras quartas-
feiras de cada mês, mediante 
requerimento de qualquer cidadão 
que pretenda discutir temas de 
relevância social, desde que feita a 
solicitação com até 72 horas de 
antecedência.
 Pelo sindicato, participa-
ram o seu presidente José Carlos 
Reis Pereira, os advogados Jardel 
Peron Waquim e André Squizzato, 
e o parceiro Washington Ferreira. 
Presidida pelo vereador Jorge Cus-
todio Gervasio, a reunião também 
contou com a participação dos 
vereadores Antero Gomes, Edeir 
Pacheco, Joseli Anísio, Luís Car-
los Ribeiro e Rosângela Alfenas, 
além do vereador suplente Edvar 
Miquelito.
 Com cinco minutos dispo-
nibilizados para cada inscrito, os 
participantes apresentaram aos 
vereadores pauta para indicações 
ao Poder Executivo ou mesmo a 
propositura de um projeto de lei.   
 As principais sugestões 
foram: 
- tornar Patrimônio Histórico e 
Cultural da cidade as fábricas de 
móveis de Ubá; 
- melhorias no transporte público; 
- fiscalização por parte da Comis-
são de Agricultura, Comércio, 
Indústria e Meio Ambiente da 
CMU (CACIMA), em parceria 
com a Prefeitura e com o Conselho 
Regional de Engenharia e Agrono-

mia mineiro no que tange à execu-
ção das normas específicas nas 
fábricas de móveis locais;
- divulgação de relatório semanal 
no Diário Oficial Eletrônico do 
número e tipo de acidentes de tra-
balho no município, bem como das 
atividades da CACIMA;
- criação do Distrito Industrial de 
Ubá;
- fortalecimento do setor de fiscali-
zação da Prefeitura, com mais auto-
nomia e recursos, estruturais e 
humanos;
- criação da gerência de Indústria e 
Trabalho no âmbito da Secretaria 
de Governo, em articulação com 
trabalhadores e empresários.
 As sugestões serão analisa-
das pela CMU e terão o seu devido 
encaminhamento às autoridades 
competentes.

Ubá - Capital Estadual da 
Indústria Moveleira

 Tramita na Assembleia 
Legislativa de Minas Gerais 
(ALMG) os Projetos de Lei n° 
515/2019 e 516/2019, de autoria 
do Deputado Estadual Coronel 
Henrique, que pretendem, respec-
tivamente, conferir ao município 
de Ubá o título de Capital Estadual 
da Indústria Moveleira, e instituir o 
Polo Moveleiro de Ubá. 
 Ele justifica as propostas 
constatando que a cidade é o maior 
polo moveleiro do estado e o terce-
iro do país, sediando a Feira de 
M ó v e i s  d e  M i n a s  G e r a i s 
(FEMUR) e apresentando Arranjo 
Produtivo Local (APL) do seg-
mento moveleiro que é referência 
nacional em organização e desen-
volvimento. 
 Uma audiência pública 
promovida pela ALMG está pre-
vista para o mês de agosto, em 
Ubá, com o objetivo de apresentar 
e discutir o assunto dos projetos.
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O LEGISLATIVO - 7

ACONTECEU NO PLENÁRIO

Visita do Presidente da Câmara de 
Goianá e assessores à sede da CMU 

02/07/19

Palestra ‘Prevenção às Drogas’ 
E. E. Cel. Camilo Soares

04/07/19

Capacitação para Agentes
Secretaria Municipal de Saúde

16/07/19

REUNIÃO POPULAR

JULHO de 2019 JULHO de 2019

O presidente da Câmara Munici-
pal de Ubá, vereador Jorge Cus-
t o d i o  G e r v a s i o ,  o  v i c e -
presidente, vereador José Rober-
to Reis Filgueiras, e a diretora-
geral do Legislativo, Ariadna 
Zonta Rodrigues, receberam em 
27 de junho a visita do presidente 
do Conselho Regional de Enge-
nharia e Agronomia de Minas 
Gerais (CREA/MG), engenheiro 
Lúcio Borges, e sua comitiva de 
inspetores de Ubá. Os visitantes 
conheceram as instalações e os 
trabalhos do Poder Legislativo.
Estavam presentes também a 
assessora da presidência do 
CREA/MG, Maria Cristina Sil-
va, a conselheira e coordenadora 
da Comissão de Educação do 

CREA/MG, engenheira civil 
Davina Braga, o inspetor chefe 
do CREA de Ubá, Isaias Simeão, 
a inspetora-secretária do CREA 
de Ubá, Sônia Maria Jacob 
Rodrigues, o inspetor-tesoureiro 
e vice-presidente da Comissão de 
Direito Ambiental, Jardel Peron 
Waquim, o presidente da 30ª Sub-
seção da OAB de Ubá, Thiago 
Barcellos Zaneli Pires, o vice-
presidente da Comissão de Direi-
to Ambiental e da 30ª Subseção 
da OAB de Ubá, Cristhian Maxi-
miano, o presidente da Associa-
ção de Engenheiros e Agrônomos 
de Ubá e Região (SEA), William 
Vaz, e o engenheiro civil e inte-
grante da SEA, Leandro Santana.
 A partir do encontro, foi 

f i r m a d a  p a r c e r i a  e n t r e  o 
CREA/MG e a Câmara de Ubá, 
pela qual o Conselho disponibili-
zou apoio técnico aos vereadores 
no processo de discussão e pro-
postas relativas ao Plano Diretor 

do Município. Assim, haverá 
mais um seminário sobre o assun-
to, promovido pela CMU e desta 
vez com a participação do 
CREA/MG, está previsto para o 
mês de agosto.

Câmara recebe visita de inspetor e equipe do CREA/MG

 Os vereadores da Câmara 
Municipal de Ubá (CMU) parti-
ciparam em 18 de julho de reu-
nião com o superintendente da 
Caixa Econômica Federal (CEF), 
regional de Juiz de Fora, Arnaldo 
Barcellos Neto, o gerente da 
Superintendência Regional 
Sudeste de Minas, Rodolpho 
Sérgio Buettel, com o prefeito 
Edson Teixeira Filho, e o secreta-
riado municipal, para tratarem 
dos próximos procedimentos 
para a entrega das casas do resi-
dencial Solar de Ubá I.
 Representando o Poder 
Legislativo participaram o presi-
dente da CMU, vereador Jorge 
Custodio Gervasio, o vice-
presidente, vereador José Rober-
to Reis Filgueiras, e os vereado-
res Antero Gomes de Aguiar, 
Edeir Pacheco da Costa, Gilson 
Fazolla Filgueiras, Joseli Anísio 
Pinto, Luis Carlos Teixeira Ribe-
iro e Rosângela Maria Alfenas de 
Andrade.
 O presidente da Comis-
são de Desenvolvimento Social 
da Câmara Municipal de Ubá, 

vereador Edeir Pacheco da Costa, 
também havia solicitado por 
meio de um requerimento, apro-
vado por todos os vereadores, em 
15 de julho, para que os represen-
tantes da Caixa Econômica vies-
sem à cidade e esclarecessem o 
motivo do atraso da entrega das 
casas do Residencial Solar de 
Ubá I.
 Atualmente no local está 
sendo realizada a reconstrução 
do talude (barranco), com o plan-
tio de sementes e a colocação de 
uma biomanta, para evitar desli-
zamentos e garantir a segurança 
dos futuros moradores.  “Ao ter-
minar essa obra, nossa equipe 
técnica vai fazer a vistoria e, 
sendo aprovada, o próximo passo 
é marcar o sorteio.  Após o sorte-
io, faremos a confecção dos 613 
contratos para a assinatura dos 
mutuários. A última etapa é a efe-
tiva entrega das chaves, e essa 
data depende da sinalização do 
Ministério do Desenvolvimento 
Regional, que é quem define”, 
explicou o Superintendente da 
CEF/Juiz de Fora.
 O prefeito Edson falou de 
sua ida à Brasília, onde também 
tratou do assunto. “Estive sema-
na passada no Ministério do 
Desenvolvimento Regional e no 
Fundo de Arrendamento Resi-
dencial (FAR) para falar justa-
mente sobre isso. O que estamos 

pedindo é que, uma vez que a 
obra seja liberada pela Caixa, o 
Ministério tenha sensibilidade 
para agilizar a entrega”, afirmou.
 Após a reunião, os parti-
cipantes visitaram o residencial e 
conferiram o andamento na obra 
do talude que, segundo a emprei-
teira responsável, poderá ser ava-
liada pela Caixa nos próximos 
dias.
  O prefeito esclareceu que 
a parte que envolve a Copasa já 
está completamente resolvida. 
“A água já está ligada e o projeto 
para ativação do uso do poço arte-
siano está pronto, com a capaci-
dade para abastecer mais que o 
dobro da necessidade. A constru-
ção de um reservatório, que seria 
uma exigência da concessionária, 
também foi resolvida, e ele será 
construído junto com a escola, 
necessária no local. Outras 
demandas, como iluminação 
pública e recuperação da via de 
acesso, também antecipamos.  O 
que cabe à Prefeitura está sendo 
religiosamente seguido”, decla-
rou Edson.

Entenda
 Segundo a Prefeitura, a 
previsão de entrega das casas do 
Solar de Ubá I era abril de 2018. 
No entanto, o deslizamento de 
um barranco na última rua do 

empreendimento, em janeiro, e a 
enchente ocorrida na área do 
almoxarifado em decorrência das 
chuvas de março daquele ano 
fizeram com que vários materia-
is, máquinas, equipamentos e 
serviços já concluídos fossem 
perdidos. Diante de tais proble-
mas, a obra, inicialmente progra-
mada para ser concluída em abril, 
teve o prazo final reprogramado 
para maio de 2019.
 Outras questões que 
interferiram no andamento foram 
a necessidade de adequação do 
projeto em relação a alguns lotes 
que estavam em área de preserva-
ção permanente (APP) e regulari-
zação, junto ao órgão ambiental, 
da construção da ponte de acesso 
ao local e da estação de tratamen-
to de esgoto (ETE), que também 
estavam em APP.
 A Prefeitura fez a revisão 
do projeto, excluindo os lotes e 
adequando os distanciamentos da 
APP - por meio do Decreto 
6087/05, de junho de 2018, retifi-
cando o decreto de 2013, que 
aprovou o loteamento - e solici-
tou à Secretaria de Estado de 
Meio Ambiente e Desenvolvi-
mento Sustentável (SEMAD) as 
autorizações para intervenções 
ambientais, medidas que foram 
essenciais para a retomada das 
obras.

Câmara recebe Sindicato dos 
Marceneiros em Reunião Popular

Parlamentares recebem esclarecimentos sobre etapa 
final para entrega das casas do Solar de Ubá I
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Legislativo aprova Projeto de Lei de 
Diretrizes Orçamentárias para 2020

PRODUÇÃO LEGISLATIVA
AQUI VOCÊ ACOMPANHA AS PROPOSTAS DOS VEREADORES

Proposições do dia 01/07/2019
VEREADOR ANTERO GOMES 
Indicação 234/2019, ao Prefeito, solicitando 
calçamento de trinta metros junto á Rua 
Holanda, bairro Fazendinha.
Indicação 235/2019 – Ao Prefeito, solicitando 
a expansão da rede de esgoto da rua Guerino 
Peron até o córrego adjacente, bairro Cristal.
Indicação 236/2019 – Ao Prefeito, solicitando 
a poda de duas árvores da rua Gorasil de Castro 
Brandão, em frente aos números 830 e 890, 
bairro Cibraci.
Indicação 237/2019 – Ao Prefeito, solicitando 
o nivelamento do bueiro da rua Laura 
Nicolato, bairro Santa Edwiges II.
Requerimento 095/2019 – Ao Prefeito, 
solicitando a colocação de bueiro na rua José 
Sales Collares, em frente ao número 150 do 
bairro Santa Edwiges I. Reitera a Indicação 
407/2018 de mesma autoria.
VEREADOR PASTOR DARCI PIRES 
Indicação 227/2019 – Ao Prefeito, sugerindo o 
envio à Câmara de Projeto de Lei para 
implantação de uma central de reciclagem de 
entulhos de material de construção civil, 
reformas e demolições,  na forma de 
cooperativa, em que os cooperados tenham 
participação nos lucros e resultados.
VEREADOR JORGE GERVÁSIO 
Moção de Congratulações e Aplausos 
054/2019 – À aluna Sara Isabelle, da E. E. 
Padre Joãozinho, premiada em 1º Lugar no 
projeto “Eu Conheço Antônio Olinto”, 
categoria Fotografia, baseado na obra “O 
Cinema de Ubá”, promovido pela FAGOC.
Moção de Congratulações e Aplausos 
055/2019 – À aluna Sthefanny Coutinho, da E. 
E. Padre Joãozinho, premiada em 2º Lugar no 
projeto “Eu Conheço Antônio Olinto”, 
categoria Fotografia, baseado na obra “O 
Cinema de Ubá”, promovido pela FAGOC.
V E R E A D O R  J O S É  R O B E R T O 
FILGUEIRAS
Indicação 226/2019 – Ao Prefeito, solicitando 
a construção de um quebra-molas nas 
proximidades do número 32-C, da rua Arlindo 
da Silva Costa, bairro Schiavon, a pedido do 
membro do Parlamento Jovem desta Casa, 
Vinícius Xavier. 
Requerimento 096/2019 – Ao Prefeito, 
solicitando a limpeza geral da rua que liga a 
parte alta do bairro Schiavon ao Morro do 
Querosene. Reitera a Indicação 122/2018 de 
mesma autoria e Indicação 201/2019 de 
autoria do vereador Antero Gomes de Aguiar.
VEREADOR LUIS CARLOS RIBEIRO
Indicação 228/2019 – Ao Conselho Municipal 
de Proteção do Patrimônio Histórico de Ubá, 
sugerindo estudos técnicos para que a capoeira 
se torne Patrimônio Histórico Imaterial de 
Ubá, nos termos das leis 4.240/2014 e 
4.523/2017.
VEREADORES EDEIR PACHECO E 
GILSON FAZOLLA 
Indicação 229/2019 – Ao Prefeito, solicitando 
a finalização da construção de meio-fio e 
passeio da rua João Groppo, bairro Inês 
Groppo.
Indicação 230/2019 – Ao Prefeito, solicitando 
o tamponamento de um buraco próximo ao 
número 152 da rua Dário Vieira, bairro 
Palmeiras.
Indicação 231/2019 – Ao Prefeito, solicitando 
a construção de um redutor de velocidade na 
avenida Edson Moraes Pacheco, próximo ao 
loteamento Cyro Fernandes, bairro Ligação.
Indicação 232/2019 – Ao Prefeito, solicitando 
o tamponamento de um buraco próximo ao 
número 67 da rua Luís Médice, bairro Peluso.
Indicação 233/2019 – Ao Prefeito, solicitando 
o recapeamento asfáltico da rua Getúlio 
Vargas, bairro Palmeiras.
Requerimento 091/2019 – Ao Prefeito, 
solicitando a colocação de corrimãos no 
escadão do bairro São Domingos. Reitera 
parcialmente a Indicação 373 de autoria do 
vereador Antero Gomes de Aguiar.
Requerimento 092/2019 – Ao Prefeito, 
solicitando o recapeamento asfáltico em toda 
extensão da avenida Amadeu José Schiavon, 
bairro Schiavon. Reitera a Indicação 432/2018 
de autoria do vereador José Roberto Reis 
Filgueiras.
Requerimento 093/2019 – Ao Prefeito, 
solicitando a reforma geral da Praça São 
Januário. Reitera a Indicação 497/2017 de 
autoria dos vereadores Darci Pires da Silva, 
Edeir Pacheco da Costa, Gilson Fazolla 
Filgueiras e Joseli Anísio Pinto.
Requerimento 094/2019 – Ao Prefeito, 
solicitando o calçamento da rua Dr. Luis 
Carlos Rinco, bairro Santa Edwiges. Reitera as 

indicações 388/2017 de autoria dos vereadores 
Darci Pires da Silva, Edeir Pacheco da Costa, 
Gilson Fazolla Filgueiras e Joseli Anísio Pinto 
e  2 2 1 / 2 0 1 8  d e  m e s m a  a u t o r i a  e  o 
Requerimento 005/2019 de mesma autoria.

Proposições do dia 08/07/2019
VEREADOR ALEXANDRE MENDES 
Moção de Congratulações e Aplausos 
057/2019 – Ao Engenheiro da Prefeitura 
Municipal de Ubá, Sr. Célio José Caldeira.
VEREADOR ANTERO GOMES
Indicação 243/2019 – ao Prefeito, solicitando a 
instalação de um parque infantil na rua Laura 
Nicolato, ao lado do número 71, bairro Santa 
Edwiges II.
Indicação 244/2019 – ao Prefeito, solicitando 
que determine à ECP Engenharia para que esta 
realize o recolhimento de lixo com caminhão 
no trecho que liga o Campo 13 de Maio até a 
Fazenda Palestina, onde existem cerca de 17 
residências e um restaurante.
Indicação 245/2019 – ao Prefeito, solicitando 
o patrolamento da estrada que liga o Córrego 
das Posses ao Córrego do Ubazinho.
VEREADOR PASTOR DARCI PIRES
Requerimento 101/2019 – à Mesa Diretora, 
solicitando que regulamente os procedimentos 
e normas para realização da Reunião para 
Participação Popular, de forma que não haja 
acúmulo de assuntos na mesma reunião.
V E R E A D O R  J O S É  R O B E R T O 
FILGUEIRAS
Indicação 238/2019 – ao Prefeito, solicitando 
duas faixas de pedestre em frente ao CAIC.
Indicação 239/2019 – ao Prefeito, solicitando 
auxílio na reforma do telhado do Centro de 
Convivência da Melhor Idade Rosa Mauad, 
atendendo a indicação do vereador da melhor 
idade Sr. Valdinei Amaral Navarro.
Indicação 240/2019 – ao Prefeito, solicitando a 
colocação de bancos no ponto de ônibus nas 
proximidades do Centro de Convivência da 
Melhor Idade Rosa Mauad e melhoria na 
segurança pública do local, atendendo a 
indicação do vereador da melhor idade Sr. 
Valdinei Amaral Navarro.
Indicação 241/2019 – ao Prefeito, solicitando a 
retirada de carroças em frente ao Cento de 
Convivência da melhor Idade Rosa Mauad, 
atendendo a indicação do vereador da melhor 
idade Sr. Valdinei Amaral Navarro.
Indicação 242/2019 – ao Prefeito, solicitando 
o tapamento de um buraco em frente ao 
número 180 da rua Evaristo Fraga, bairro Vila 
Casal.
Moção de Congratulações e Aplausos 
056/2019 – ao Prefeito, pelo apoio com a 
doação de esterco para a horta comunitária, a 
pedido da Câmara da Melhor idade.
Requerimento 097/2019 – ao Prefeito, 
solicitando a colocação de duas lixeiras na rua 
Manoel Casal entre os números 540 e 590, 
bairro Vila Casal, atendendo ao vereador da 
melhor idade Roberto Alves Filho. Reitera a 
Indicação 329/2018 de mesma autoria.
Representação 036/2019 – à Gerência da 
Energisa em Ubá, solicitando a extensão da 
rede elétrica da rua Maria Zorzam, bairro Meu 
Sonho.
VEREADORES EDEIR PACHECO E 
GILSON FAZOLLA 
Indicação 246/2019 – ao Prefeito, solicitando a 
limpeza geral da rua Fênix, Paulino Fernandes.
Indicação 247/2019 – ao Prefeito, solicitando 
o tamponamento de um buraco na rua Fênix, 
bairro Paulino Fernandes.
Indicação 248/2019 – ao Prefeito, solicitando 
uma operação tapa-buracos na rua Manoel 
Casal, bairro Vila Casal.
Representação 037/2019 – à Gerência da 
Copasa em Ubá, solicitando o tamponamento 
de uma valeta de canalização na rua Dorvílio 
Francisco Bonvalente, bairro Peluso, aberta há 
vários dias. 
Requerimento 098/2019 – ao Prefeito, 
solicitando a recomposição do calçamento da 
travessa que liga a rua Guerino Peron à rua Ary 
Peron, bairro Cristal. 
Requerimento 099/2019 – ao Prefeito, 
solicitando a limpeza da rua Gonçalves Dias, 
bairro Matheus Schettino. 
Requerimento 100/2019 – ao Prefeito, 
solicitando a poda de árvores da avenida Juiz 
de Fora, na esquina do Auto Posto Jancen, em 
frente ao número 535, bairro Dico Teixeira. 

Proposições do dia 15/07/2019
VEREADOR ALEXANDRE MENDES
Indicação n.º 251/2019 - O vereador que 
abaixo assina requer, na forma regimental e 
após a devida aprovação plenária, o envio de 
correspondência ao Prefeito de Ubá, Sr. Edson 
Teixeira Filho, para solicitar-lhe que 

determine ao setor competente que realize a 
construção de 02 redutores de velocidade no 
trecho compreendido entre os números 1231 e 
1271 da avenida Juscelino Kubitscheck. 
Devido à imprudência de muitos motoristas 
que trafegam em alta velocidade no local, 
c o n s t a n t e m e n t e  o c o r r e m  a c i d e n t e s 
envolvendo veículos, pedestres e, fatalmente, 
animais. Com a instalação dos redutores de 
velocidade, espera-se melhoria na segurança 
de todos os que se utilizam desta via que é 
extremamente movimentada e não possui 
passeio para pedestres em grande parte do seu 
curso.
VEREADOR ANTERO GOMES 
Indicação n.º 254/2019 - O vereador que 
abaixo assina requer, na forma regimental e 
após a devida aprovação plenária, o envio de 
correspondência ao Prefeito de Ubá, Sr. Edson 
Teixeira Filho, para solicitar-lhe que 
determine ao setor competente que realize o 
calçamento de trecho da rua Major Tito César, 
entre a rua Dulce e praça Lilica Barbosa, bairro 
Bom Pastor.
Indicação n.º 255/2019 - O vereador que 
abaixo assina requer, na forma regimental e 
após a devida aprovação plenária, o envio de 
correspondência ao Prefeito de Ubá, Sr. Edson 
Teixeira Filho, para solicitar-lhe que 
determine ao setor competente que realize a 
recomposição do calçamento das ruas que 
ligam os bairros Paulino Fernandes e Inês 
Groppo.
Requerimento n.º 105/2019 - O vereador que 
abaixo assina requer, na forma regimental e 
após a devida aprovação plenária, o envio de 
correspondência ao Prefeito de Ubá, Sr. Edson 
Teixeira Filho, para solicitar-lhe que 
determine ao setor competente o calçamento 
de 50,0m da rua Irmãos Peron. Esta solicitação 
reitera parcialmente a Indicação 145/2017, de 
mesma autoria.
V E R E A D O R  J O S É  R O B E R T O 
FILGUEIRAS
Indicação n.º 252/2019 - O vereador que 
abaixo assina requer, na forma regimental e 
após a devida aprovação plenária, o envio de 
correspondência ao Prefeito de Ubá, Sr. Edson 
Teixeira Filho, para solicitar-lhe que 
determine ao setor competente que realize a 
revitalização da praça entre as ruas Ubaí e 
Quirinópolis, transversais da rua Silvério 
Amaral, no bairro Talma.
Indicação n.º 253/2019 - O vereador que 
abaixo assina requer, na forma regimental e 
após a devida aprovação plenária, o envio de 
correspondência ao Prefeito de Ubá, Sr. Edson 
Teixeira Filho, para solicitar-lhe que 
determine ao setor competente que realize a 
recomposição do calçamento da rua Silvio de 
Melo Quaglieta, bairro Encosta do Sol II.
Moção de Congratulações e Aplausos n.º 
058/2019 - O Vereador que abaixo assina 
requer, na forma regimental e após a devida 
aprovação plenária, a inserção em ata para que 
permaneça nos anais desta Casa de Leis uma 
Moção de Congratulações e Aplausos à Igreja 
Universal do Reino de Deus pelos 42 anos de 
sua fundação. A Igreja Universal foi fundada 
por Edir Macedo, em 09 julho de 1977, no Rio 
de Janeiro e é uma das maiores igrejas 
neopentecostais do Brasil com 1 milhão e 800 
mil seguidores, numerosos trabalhos sociais e 
de estudos bíblicos, Nos 42 anos de existência, 
a instituição está presente em todo o país e 
também nas Américas, na Ásia, na Europa e na 
África, totalizando mais de cem países. Em 
2014, a Universal inaugurou seu templo 
mundial, o Templo de Salomão, maior espaço 
religioso do país, que fica localizado na cidade 
de São Paulo. Portanto, esta Casa de Leis 
parabeniza a Igreja Universal do Reino de 
Deus com os cumprimentos de todos os 
vereadores.
VEREADOR LUIS CARLOS RIBEIRO 
Indicação n.º 249/2019 - O vereador que 
abaixo assina requer, na forma regimental e 
após a devida aprovação plenária, o envio de 
correspondência ao Prefeito de Ubá, Sr. Edson 
Teixeira Filho, para solicitar-lhe que 
determine ao setor competente a construção de 
um redutor de velocidade na rua Rio de 
Janeiro, bairro Vale o Ipê.
Indicação n.º 250/2019 - O vereador que 
abaixo assina requer, na forma regimental e 
após a devida aprovação plenária, o envio de 
correspondência ao Prefeito de Ubá, Sr. Edson 
Teixeira Filho, para solicitar-lhe que 
determine ao setor competente que realize uma 
operação tapa-buracos ao longo de toda 
avenida Jesus Brandão, bairro San Raphael.

Requerimento n.º 090/2019 - O vereador que 
abaixo assina requer, na forma regimental e 
após a devida aprovação plenária, o envio de 
correspondência ao Prefeito de Ubá, Sr. Edson 
Teixeira Filho, para solicitar-lhe que 
determine ao setor competente que realize o 
calçamento da rua Jefferson Ladislau Tavares, 
bairro Altair Rocha. Esta solicitação reitera a 
Indicação 105/19, e autoria dos vereadores 
Edeir Pacheco da Costa, Gilson Fazolla 
Filgueiras e Rosângela Maria Alfenas de 
Andrade.
Requerimento n.º 102/2019 - O vereador que 
abaixo assina requer, na forma regimental e 
após a devida aprovação plenária, o envio de 
correspondência ao Prefeito de Ubá, Sr. Edson 
Teixeira Filho, para solicitar-lhe que 
determine ao setor competente a construção de 
um quebra-molas em frente ao nº 376, da rua 
Augusto Luiz Barbosa, bairro Industrial. Esta 
solicitação reitera a Indicação 213/19, de 
mesma autoria.
VEREADORES EDEIR PACHECO E 
GILSON FAZOLLA 
Indicação n.º 256/2019 - Os vereadores que 
abaixo ass inam requerem,  na  forma 
regimental e após a devida aprovação plenária, 
o envio de correspondência ao Prefeito de Ubá, 
Sr. Edson Teixeira Filho, para solicitar-lhe que 
determine ao setor competente que realize a 
colocação de poste na rua Carmen Delazzari 
Candian, bairro São José.
Indicação n.º 257/2019 - Os vereadores que 
abaixo ass inam requerem,  na  forma 
regimental e após a devida aprovação plenária, 
o envio de correspondência ao Prefeito de Ubá, 
Sr. Edson Teixeira Filho, para solicitar-lhe que 
determine ao setor competente que realize o 
asfaltamento da avenida Santiago, bairro 
Santa Bernadete.
Requerimento n.º 106/2019 - Os vereadores 
que abaixo assinam requerem, na forma 
regimental e após a devida aprovação plenária, 
o envio de correspondência ao Prefeito de Ubá, 
Sr. Edson Teixeira Filho, para solicitar-lhe que 
determine ao setor competente que realize o 
asfaltamento da rua Altamiro Lima de 
Carvalho, bairro São José. Reitera a Indicação 
117/2017 de autoria do vereador José Roberto 
Reis Filgueiras.
Indicação n.º 259/2019 - Os vereadores que 
abaixo ass inam requerem,  na  forma 
regimental e após a devida aprovação plenária, 
o envio de correspondência ao Prefeito de Ubá, 
Sr. Edson Teixeira Filho, para solicitar-lhe que 
determine ao setor competente que realize a 
colocação de manilhas de rede de captação 
pluvial na rua José Augusto Marcos, nº 67, 
bairro Ponte Preta.
Representação n.º 038/2019 - Os vereadores 
que abaixo assinam requerem, na forma 
regimental e após a devida aprovação plenária, 
o envio de correspondência à gerência local da 
Copasa solicitando a colocação de manilhas de 
rede de esgoto na rua José Augusto Marcos, nº 
67, bairro Ponte Preta.
Requerimento n.º 103/2019 - Os vereadores 
que abaixo assinam requerem, na forma 
regimental e após a devida aprovação plenária, 
o envio de correspondência ao Secretário de 
Cultura, Sr. Vinícius Samôr de Lacerda, para 
solicitar resposta ao Requerimento 059/19, de 
22 de abril de 2019, há quase três meses. A 
proposição requer informações diversas sobre 
o Fundo Municipal de Proteção ao Patrimônio 
Cultural de Ubá - FUMPAC e a utilização de 
seus recursos, pois não se encontram 
disponíveis no Portal da Transparência, assim 
como as atas do Conselho do Patrimônio 
Cultural de Ubá, sem atualização desde 2012. 
Finalizando, lembramos ao Sr. Secretário que, 
segundo o Art. 52 da Lei Orgânica do 
Município, a recusa ou não atendimento de 
pedidos escri tos de informações aos 
Secretários Municipais no prazo de quinze 
(15) dias, bem como a prestação de informação 
falsa, importa crimes de responsabilidade.
Requerimento n.º 104/2019 - Os vereadores 
que abaixo assinam requerem, na forma 
regimental e após a devida aprovação plenária, 
o envio de correspondência ao Prefeito de Ubá, 
Sr. Edson Teixeira Filho, para solicitar-lhe que 
determine ao setor competente que realize 
estudos técnicos para a construção de uma 
rotatória no encontro das ruas Mário Felipe 
dos Santos, Vereador Benedito Augusto Vieira 
e avenida Dr. Domingos Peluso, a fim de 
garantir maior segurança ao trânsito. Esta 
solicitação reitera a Indicação 127/2017, de 
mesma autoria.

 Os vereadores da Câma-
ra Municipal de Ubá (CMU) 
encerraram o primeiro período 
legislativo de 2019 com mais 
uma impor tan te  votação . 
Durante reuniões Ordinária e 
Extraordinária, realizadas nos 
dias 15 e 17 de julho, respectiva-
mente, eles aprovaram o Projeto 
de Lei n° 33/19, que dispõe 
sobre as diretrizes para elabora-
ção da Lei Orçamentária do 
Município de Ubá para o exercí-
cio de 2020 e dá outras provi-
dências.  

Audiência Pública
 Para que os vereadores 
debatessem suas dúvidas sobre 
o assunto antes dessa votação, 
no dia 9 de julho eles se reuni-
ram com técnicos da Prefeitura 
de Ubá em audiência pública 
convocada pela Comissão de 
Orçamento, Finanças e Tomada 
de Contas (COFTC) da Câmara. 
Na ocasião, os parlamentares 

tiveram a oportunidade de escla-
recer diversos pontos acerca do 
projeto e contribuir com suas 
observações.
 Conduzida pelo verea-
dor José Roberto Reis Filguei-
ras, presidente da Comissão, a 
audiência contou com a partici-
pação do presidente da CMU, 
vereador Jorge Custódio Gervá-
sio, e dos vereadores Edeir 
Pacheco, Gilson Fazolla e Luís 
Carlos Ribeiro, além do Asses-
sor Legislativo, Contábil e 
Financeiro da Câmara, Silvério 
Dias Maciel. 
 Representando o Poder 
Executivo, compareceram o 
Controlador Geral e Auditor 
Interno do Município, Marcelo 
Corrêa Paiva, o Secretário de 
Finanças, Cícero Mateus de 
Oliveira, a supervisora da Seção 
de Orçamento e Finanças, Simo-
ne de Sena Campos, a Gerente 
da Divisão de Planejamento 
Estratégico e Orçamento, Arlete 

Pinheiro Freitas dos Santos, a 
Secretária de Planejamento e 
Desenvolvimento Econômico, 
Eliane Celeste Menezes Corbel-
li, e o Secretário Municipal de 
Obras, João Gomes Júnior.

Discussão e emendas 
 Após o envio do projeto 
à CMU, três emendas ainda 
foram encaminhadas pelo Poder 
Executivo, duas modificativas – 
corrigindo vícios contidos no 
texto original – e uma aditiva, 
incluindo ação ao Anexo de 
Metas e Prioridades.
 A Comissão de Legisla-
ção, Justiça e Redação Final da 
Câmara, cuja função é apreciar 
as matérias em tramitação e 
manifestar-se quanto ao aspecto 
constitucional, legal ou jurídico, 
além de gramatical e lógica, 
apresentou duas emendas modi-
ficativas ao PL 33/19, adequan-
do a redação de dispositivos. 
 Já a Comissão de Orça-
mento, Finanças e Tomada de 

Contas, propôs emenda aditiva, 
pela qual acrescenta, ao Anexo 
de Metas e Prioridades do proje-
to, tabela que contempla a Câma-
ra Municipal. Originalmente, 
consta no referido anexo quadro 
orçamentário consolidado, e a 
intenção da COFTC é que os 
recursos destinados à CMU 
sejam discriminados e detalha-
dos ali.
 Após todo o processo de 
discussão sobre a matéria, o PL 
33/19 e as seis emendas propos-
tas foram aprovados por unani-
midade em primeira votação, e 
por nove votos favoráveis na 
votação final.

Próximos passos
 Com o fim da tramitação 
da matéria a partir da aprovação 
na Câmara Municipal, o Projeto 
de Lei, com todas as alterações e 
emendas, é encaminhado para o 
Executivo, a quem caberá sanci-
oná-lo.

LDO 2020

 No Brasil, a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) tem 
como a principal finalidade orientar a elaboração dos orçamen-
tos fiscal e da seguridade social e de investimento do Poder 
Público, incluindo os poderes Executivo, Legislativo, Judiciário 
e as empresas públicas e autarquias. Busca sintonizar a Lei 
Orçamentária Anual (LOA) com as diretrizes, objetivos e metas 
da administração pública, estabelecidas no Plano Plurianual. 
 De acordo com o parágrafo 2º do art. 165 da Constituição 
Federal, a LDO compreenderá as metas e prioridades da admi-
nistração pública, incluindo as despesas de capital para o exercí-
cio financeiro subse-
quente ;  or ientará  a 
elaboração da LOA; 
disporá sobre as altera-
ç õ e s  n a  l e g i s l a ç ã o 
tributária; e estabelecerá 
a política de aplicação 
das agências financeiras 
oficiais de fomento. 
 A Constituição 
não admite a rejeição do 
projeto de lei de diretri-
z e s  o r çamen tá r i a s , 
porque declara, expres-

samente, que a sessão legislativa não será interrompida sem a 
aprovação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias (art. 57, § 
2º).
 Elaborada pela Secretaria de Planejamento e 
Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de Ubá, a nossa Lei 
de Diretrizes Orçamentárias (LDO) compreende, entre outros 
assuntos, as metas e prioridades da Administração Pública 
Municipal; a estrutura e organização dos orçamentos; definição 
de critérios para novos projetos; condições e exigências para 
transferências de recursos municipais a entidades públicas e 

privadas, e também as 
disposições relativas à 
dívida pública munici-
pal. 
 Além disso, a LDO 
traz grandes vantagens à 
sociedade,  pois faz 
c u m p r i r  o b j e t i v o s 
impor tan tes  para  a 
população em todas as 
áreas: saúde, assistência 
social, turismo, negóci-
os, meio ambiente, lazer 
e educação.

Por que a LDO é importante para o município?
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 O s  i n t e g r a n t e s  d o 
Parlamento Jovem de Ubá reuni-
ram-se no plenário do Legislativo 
Ubaense para a realização da 
plenária municipal em 28 de 
junho. Além deles, participaram 
do encontro o presidente da 
Câmara Municipal  de Ubá, 
v e r e a d o r  J o r g e  C u s t o d i o 
Gervasio, e o presidente da Escola 
do Legislativo, vereador José 
Roberto Reis Filgueiras.
 Em pauta, a votação das 
propostas dos subtemas 1, 2 e 3, 
q u e  s ã o :  D e s i g u a l d a d e 
Socioeconômica; Violências por 
motivo étnico-racial; e Direitos às 
identidades e à diversidade 
cultural. E a sugestão do tema para 

o Parlamento Jovem de 2020: “Os 
desafios da juventude no mercado 
de trabalho”. As propostas serão 
enviadas para o Polo Caparaó, e 
serão discutidas e votadas na 
plenária regional que acontece dia 
14 de agosto, na sede da Câmara 
Municipal de Ubá, com a partici-
pação dos parlamentares jovens de 
Ubá, Paula Cândido, Visconde do 
Rio Branco, Viçosa, Ponte Nova, 
Urucânia, Piedade de Ponte Nova 
e Piranga, que compõem o Polo 
Regional Caparaó.

Conheça as propostas do 
PJ Ubá:

S u b t e m a  1 :  D e s i g u a l d a d e 
Socioeconômica

1- Penalidade de multa às 
empresas que possuírem diferen-
ças nos salários de trabalhadores 
do mesmo ramo, de etnias diferen-
tes.
2- Incentivo ao esporte para 
famílias de classe baixa que 
recebem benefícios do Governo 
Federal e afins. Os clubes de 
esportes (futebol, vôlei, natação e 
etc.), em parceria com o Governo 
Estadual ,  deverão fornecer 
descontos ou bolsa para famílias 
de baixa renda filiarem-se.

Subtema 2: Violências por motivo 
étnico-racial
1- Impedir de concorrer e de 
exercer cargo público quem 

possuir passagem pela polícia por 
agressão a outros indivíduos por 
motivos étnico-raciais.
2- Disque Denúncia: amplia-
ção dos serviços disponibilizados 
pelo número de denúncia 156 
também ao crime de racismo; 
manter a denúncia completamente 
anônima; prestação de socorro, 
caso a agressão seja física; enca-
minhamento da denúncia à 
Delegacia mais próxima ao 
atendimento digital da vítima.

Subtema 3: Direitos às identidades 
e à diversidade cultural
1- Implementação de história 
e cultura oriental ao Currículo 
Básico Comum de história em 
Minas Gerais, do 6° ao 9° ano, 
para que já no ensino fundamental 
as crianças e adolescentes tenham 
conhecimento sobre tal assunto e 
entendam melhor essa cultura, e 
assim, se reduza o preconceito 
existente contra pessoas provindas 
dessa região.
2- Q u e  a  P r e f e i t u r a 
Municipal realize exposição 
popular com acervos culturais, 
com o objetivo de mostrar e 
conscientizar a população da 
diversidade presente na cidade, 
promovendo assim uma igualdade 
cultural de tratamento. A iniciativa 
não precisa estar restrita à prefei-
tura, podendo abranger todo o 
Estado de Minas Gerais. 

JULHO de 2019JULHO de 2019

PJ Ubá define propostas para plenária regional 
e sugere tema para a próxima edição do projeto

 Com o objetivo de coibir e 
minimizar as queimadas no 
território do Município de Ubá, 
visando alcançar resultados 
positivos nos aspectos sociais, 
econômicos, educativos, políticos 
e ambientais, no último dia 17 de 
julho, no plenário do Legislativo 
Ubaense, foi assinado um Termo 
de Compromisso Positivo e 
Cooperação Mútua entre  o 
Município de Ubá, a Câmara 
Municipal de Ubá (CMU), Polícia 
Militar, Bombeiros Militar, órgãos 
amb ien t a i s ,  S ind i ca to  dos 
Produtores Rurais, Conselho 
Municipal de Desenvolvimento 
A m b i e n t a l  ( C o d e m a ) , 
Departamento de Estradas de 
Rodagem de  Minas  Gera is 
(DER/MG) e  Univers idade 
Federal de Viçosa (UFV). 
 A n t e c e d e r a m  a  e s t e 
encontro outras três reuniões com 
a participação das instituições 
envolvidas, incluindo a Comissão 

de  Agr icu l tu ra ,  Comérc io , 
Indústria e Meio Ambiente da 
CMU, presidida pelo vereador 
José Roberto Reis Filgueiras. 
 O ciclo de discussões foi 
coordenado pelo Ministério 
P ú b l i c o ,  p o r  m e i o  d a 
Coordenadoria Regional das 
Promotorias de Justiça do Meio 
Ambiente da Bacia do Rio Paraíba 
do Sul, representada pela promo-
tora Shermila Peres Dhingra, e da 
1ª Promotoria de Justiça da 
Comarca de Ubá, representado 
p e l o  p r o m o t o r  A l e x a n d r e 
Figueiredo Morato.
 Com a  ass inatura  do 
Termo, cada setor terá uma 
obrigação com prazos definidos a 
cumprir. Após doze meses de 
vigência deste, ficou acordada a 
realização de nova reunião 
presencial com todos os partici-
pantes para avaliação dos resulta-
dos. 
 Na parte que compete a 

Câmara Municipal  de Ubá, 
representada na reunião pelo 
pres idente ,  vereador  Jorge 
C u s t o d i o  G e r v a s i o ,  v i c e -
presidente, vereador José Roberto 
Reis Filgueiras, e o vereador Edeir 
Pacheco da Costa, ficou estabele-
cido que o Poder Legislativo se 

compromete a elaborar Projetos 
de Leis que visam coibir o uso 
irregular do fogo na zona urbana, 
devendo encaminhá- los  ao 
Ministério Público, após a publi-
cação da Lei, principalmente 
aqueles que não dependem de 
iniciativa do Executivo.

Legislativo assina acordo de cooperação contra queimadas

 “Serás libertado pelo 
direito e pela justiça” (Is 1,27). O 
versículo bíblico do profeta Isaías 
é o lema escolhido para a 
Campanha da Fraternidade 2019, 
que traz como tema “Fraternidade 
e Políticas Públicas”. Iniciativa 
da Igreja Católica, por meio da 
Conferência Nacional dos Bispos 
do Brasil (CNBB), a audiência 
pública foi realizada na noite de 
quinta-feira (11), na Câmara 
Municipal de Ubá (CMU), 
atendendo ao requerimento da 
vereadora  suplente ,  Maria 
Auxiliadora Duarte Montezano, 
aprovado por todos os vereado-
res. 
 A palestra foi ministrada 
por André Eustáquio Alves, ex-
coordenador da Renovação 
Carismática Católica, pregador, 
músico e integrante do Grupo de 
O r a ç ã o  S ã o  F r a n c i s c o  d a 
Paróquia São Sebastião. O evento 
contou com a participação do 
vice-presidente da CMU, verea-
dor José Roberto Reis Filgueiras 
e do vereador Edeir Pacheco da 
Costa. 
O objetivo do debate foi estimular 
a participação em políticas 
públicas, à luz da palavra de Deus 
e da doutrina social da igreja, para 
fortalecer a cidadania e o bem 
comum, sinais de fraternidade.
 André explanou sobre o 
que a Igreja entende por fraterni-
dade. “A religiosidade do povo é 
um acervo de valores que respon-
de com sabedoria cristã as 
grandes incógnitas da existência. 
Engloba criativamente o divino e 
o humano, Cristo e Maria, 
espírito e corpo, comunhão e 
instituição, pessoa e comunidade, 
fé e pátria, inteligência e afeto, 

amor, carinho e fraternidade, essa 
junção, essa unidade de poder 
usar nossa sabedoria humana em 
prol do outro”.
 O  p a l e s t r a n t e  f a l o u 
também sobre as políticas públi-
cas. “São conjuntos de progra-
mas, ações e atividades desenvol-
vidas pelo Estado, diretamente ou 
indiretamente, com a participa-
ção de entes públicos ou privados, 
que visam assegurar determinado 
direito de cidadania, de forma 
difusa ou para determinado 
segmento social, cultural, étnico 
ou econômico. Essa é a preocupa-
ção da Igreja: que todos estes 
direitos cheguem até as pessoas 
que verdadeiramente precisam”, 
explicou.
 S e g u n d o  A n d r é ,  o 
Catecismo da Igreja Católica 
mostra que é nosso dever e, ao 
mesmo tempo direito, exigir que 
nossas autoridades estabeleçam 
leis que reconheçam os direitos 
inalienáveis da pessoa humana. 
“Os direitos do homem não 
dependem nem dos indivíduos 
nem dos pais, e também não 
representam uma concessão da 
sociedade e do Estado. Pertencem 
à natureza humana e são inerentes 
à pessoa em razão do ato criador 
do qual esta se origina. Entre estes 
direitos fundamentais é preciso 
citar o direito à vida e à integrida-
de física de todo ser humano 
desde a concepção até a morte. 
No momento em que uma lei 
positiva priva uma categoria de 
seres humanos da proteção que a 
legislação civil lhes deve dar, o 
Estado nega a igualdade de todos 
perante a lei. E quando o Estado 
não coloca sua força a serviço dos 
direitos de todos os cidadãos, 

particularmente dos mais fracos, 
os próprios fundamentos de um 
estado de direito estão ameaça-
dos”, ressaltou.
 Conforme o palestrante, a 
campanha da fraternidade se dá 
no período quaresmal, período de 
reflexão para os católicos, 
período de conversão, de autoa-
nálise da pessoa diante de Deus e 
da sociedade. “E para refletir 
deixo a seguinte pergunta que 
Deus fez para Caim: 'Onde está o 
seu irmão? Onde está aquele que 
precisa? Onde está aquele a quem 
eu preciso levar a dignidade? 
Onde está aquele que precisa ser 
igual a mim? Onde está aquele 
que necessita não só de bens 
materiais?' Onde está o seu 
irmão?”, disse.
 O vice-presidente da 
CMU, vereador José Roberto 
Reis Filgueiras, destacou a 
importância da participação dos 
cristãos na política. “A palavra 
cristão nos remete a Jesus Cristo, 
que nos ensinou a amar, a respei-
tar e a cuidar do próximo. E a 
política é para todos! É o nosso 
papel mostrar que a política é algo 
bom, e pode transformar e mudar 
a vida das pessoas, trazendo 
esperança, dignidade e uma vida 
melhor”.
 O contexto da passagem 
em que Jesus promete vida 
abundante àqueles que são seus, 
foi abordado pelo vereador Edeir 
Pacheco que explicou: “Jesus 
disse: Eu vim para que tenham 
vida, e vida em abundância. Ter 
uma vida em abundância é 
desfrutar de comunhão com Deus 
através da obra redentora de 
Cristo. É ter sido salvo pela graça 
mediante a fé. E o tema da campa-
nha da fraternidade fala em 
políticas públicas e se acompa-
nharmos o significado de fraterni-
dade com certeza as políticas 
públicas vão acontecer da melhor 
forma, com o espírito de reconhe-
cer o outro e saber onde está o seu 
irmão”, declarou.
 A vereadora suplente, 
Mar ia  Auxi l i adora  Duar te 
Montezano,  agradeceu aos 
vereadores pela realização deste 
debate e fez uma reflexão acerca 

do tema da campanha da fraterni-
dade.  “Espero que este momento 
que nós vivemos mude a nossa 
cabeça e a de nossa sociedade de 
que precisamos ser Igreja e 
precisamos ser política. Muitas 
pessoas dizem que política não se 
discute, mas porque certamente 
não sabem a beleza e a essência de 
se fazer uma política bem feita. 
Diante disso, agradeço a todos os 
vereadores que disseram sim para 
este momento de hoje. Nós 
vivemos uma política e nosso 
primeiro político, um grande 
político, foi Jesus que disse: 'dar a 
César o que é de César e dar a 
Deus o que é de Deus', fazendo 
com que o amor existisse, a 
unidade também e o direito. Eu 
não posso querer ter um direito 
sem fazer nada, eu preciso fazer a 
minha parte, com fé em Deus”, 
pontuou.
 André concluiu o debate 
mencionando trecho de uma fala 
do Papa Francisco: “Nenhum de 
nós pode dizer: não tenho nada a 
ver com isso, já que eles é que 
governam. Ao contrário, eu sou 
responsável pelo seu governo e 
devo dar o melhor de mim para 
que eles governem bem, e partici-
par da política dentro das minhas 
possibilidades. E o Papa continu-
ou a falar da importância da 
política: Eu não posso lavar 
minhas mãos. Todos nós devemos 
oferecer algo. Um bom católico 
se empenha na política oferecen-
do o melhor de si, para que o 
governante possa governar”, 
concluiu.

Campanha
 A  C a m p a n h a  d a 
Fraternidade é realizada todos os 
anos pela Confederação Nacional 
dos Bispos do Brasil (CNBB) no 
período da Quaresma. O objetivo 
é despertar a solidariedade dos 
fiéis e da sociedade em relação a 
um problema concreto que 
envolve a sociedade brasileira, 
buscando caminhos de solução. A 
cada ano é escolhido um tema, 
que define a realidade específica 
a ser transformada, e um lema, 
que explicita em que direção se 
busca a transformação.

Tema da Campanha da Fraternidade é debatido na CMUPROJETOS INSTITUCIONAIS


