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Biênio 2013/2014

Reunião entre municípios debate asfaltamento de
Rodovia MG-295

Municípios se unem para reivindicar início das obras na Rodovia que liga Cambuí a Consolação

Cambuí adere ao movimento Assine+Saúde

Câmara e Administração apoiam iniciativa que colhe assinaturas para Projeto de Lei popular
que busca ampliar os gastos da União com a saúde

Embora seja uma neces-
sidade para o bem estar da
população, o acesso a saúde
pública tem se tornado cada
dia mais difícil e deficiente.

mento anual em saúde e os
municípios 15%, enquanto a
União investe apenas 4% do
orçamento no setor. Com o
propósito de mudar esse ce-
nário a Assembleia
Legislativa de Minas Gerais
iniciou em abril de 2012 o
movimento Assine+Saúde,
que pretende apresentar um
Projeto de Lei popular ao
Congresso Nacional determi-
nando que a União repasse
10% de sua receita bruta à
saúde.

Para que o projeto seja
apresentado à Câmara, são
necessárias 1,5 milhão de
assinaturas em, pelo menos,
cinco Estados. Ciente de
seus papéis, Câmara e Pre-
feitura de Cambuí aderiram
ao movimento no início de
fevereiro. De acordo com a
Secretária de Saúde e Vice-
Prefeita, Rosely Aparecida
de Moraes, o atual
percentual de investimentos
federais na área da saúde é
insatisfatório, tendo em vis-

O Juízo da 59ª Zona Eleitoral de Cambuí/MG comunica que se encontra afixado no Cartório Eleitoral o Edital
contendo a relação dos eleitores que na votaram nas três últimas eleições. O eleitor que se encontrar nessa situação
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A Câmara Municipal de
Cambuí sediou no dia 20 de
fevereiro a reunião entre as
cidades de Cambuí, Conso-
lação, Córrego do Bom Je-
sus e Paraisópolis, que teve
como objetivo a discussão de
ações que possam agilizar o
asfaltamento do trecho da
Rodovia MG-295, que liga

Cambuí à Consolação. A ini-
ciativa, apoiada pelos Pode-
res Executivo e Legislativo
dos quatro municípios, partiu
do Vereador correguense
Gonçalo Inácio e foi acolhida
pelo Presidente da Câmara
de Córrego, Carlos Henrique
da Silva, que presidiu os tra-
balhos, “é muito importante

esta união entre
os municípios
para que possa-
mos cobrar do
Governo do
Estado uma ur-
gência na reali-
zação desta
obra”, disse.

Segundo o
Prefeito de

José Rodrigues da Silva, que
reforçou que apesar de ser
responsável por apenas 9 km
da estrada, o asfaltamento da
Rodovia tirará dos municípi-
os a responsabilidade de ma-
nutenção das vias, “em épo-
cas de chuvas as condições
da rodovia ficam péssimas,
mesmo com as manutenções
realizadas pelos municípios,

essa situação atrapalha os
moradores que dependem da
via e onera as Prefeituras”,
completa Silva.

A Câmara de Córrego se
dispôs a marcar uma reunião
entre os municípios e o Se-
cretário de Estado de Go-
verno, Danilo de Castro, com
o intuito de promover o início
das obras.

Cambuí, Dirceu Marques
Dias, essa união entre parti-
dos em prol da população
demonstra o amadurecimen-
to da política na região, “essa
obra trará benefícios para to-
dos e atrairá mais investimen-
tos e turistas para nossas ci-
dades”. Opinião compartilha-
da pelo Prefeito de Córrego,

ta que as necessidades da
população são muito maiores
que o dinheiro repassado ao
setor, o que onera excessiva-
mente os municípios.

Para participar,  o cidadão
deve assinar o abaixo-assina-
do, informando nome comple-
to, endereço e título de eleitor.
Em Cambuí, os postos de co-
leta das assinaturas são a Câ-
mara Municipal, os Postos de
Saúde, a Policlínica, o Hospi-
tal Ana Moreira Salles e a Se-
cretaria Municipal de Saúde.

A falta de investimentos no
setor e o aumento na expec-
tativa de vida dos brasileiros
são fatores que contribuem
para essa realidade. De acor-
do com dados da Organiza-
ção Mundial de Saúde
(OMS), na América Latina,
apenas Guatemala e El Sal-
vador gastam menos na área
do que o Brasil.

Por determinação da
Emenda Constitucional 29, de
2000, os Estados são obriga-
dos a investir 12% do orça-

Comunicado da Justiça Eleitoral

deverá comparecer no cartório eleitoral, no período de 25 de fevereiro a 25 de abril de 2013, das 12 às 18h para a devida regularização.

Rua David Bueno, 48 - Jardim São  Benedito. Telefone (35) 3431-2233
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Vereador

Lúcia Leite

Luiz Paulo

Airton Francisco

Moisés Moraes

Olímpio Cláudio

Luiz Finamor

José do Carmo

Luiz Carlos

Maria do Carmo

Lúcia Leite

Airton Francisco

Luiz Paulo

Maria do Carmo

Olímpio Cláudio

Luiz Finamor

José do Carmo

Luiz Paulo

Luiz Carlos

Lúcia Leite

Moisés Moraes

Quadro de plantão de atendimento - Março/2013

Data

Sexta-feira – 1º/03

Segunda-feira – 04/03

Terça-feira – 05/03

Quarta-feira – 06/03

Quinta-feira – 07/03

Sexta-feira – 08/03

Segunda-feira – 11/03

Terça-feira – 12/03

Quarta-feira – 13/03

Quinta-feira – 14/03

Sexta-feira – 15/03

Segunda-feira – 18/03

Terça-feira – 19/03

Quarta-feira – 20/03

Quinta-feira – 21/03

Sexta-feira – 22/03

Segunda-feira – 25/03

Terça-feira – 26/03

Quarta-feira – 27/03

Quinta-feira – 28/03

Horário

14 às 17h

09 às 12h

09 às 12h

14 às 17h

09 às 12h

09 às 12h

09 às 12h

14 às 17h

14 às 17h

14 às 17h

09 às 12h

09 às 12h

14 às 17h

09 às 12h

09 às 12h

09 às 12h

09 às 12h

14 às 17h

14 às 17h

14 às 17h

Plantão de atendimento à população
começa a ser realizado pela Câmara

Com o intuito de aproximar a po-
pulação dos trabalhos realizados pelo
Poder Legislativo, a Câmara tem
criado nos últimos anos projetos que
incentivam a vinda dos cidadãos a
esta Casa de Leis. Nesse sentido foi
instituído o plantão diário de atendi-
mento à população, realizado de se-
gunda a sexta-feira, obedecendo a
uma escala de rodízio dos legislado-
res.

Esse novo canal de comunicação
entre Vereadores e população bus-
ca agilizar o encaminhamento das rei-

vindicações da comunidade. É impor-
tante frisar que  à Câmara busca
atender  questões de interesse cole-
tivo e não individuais.

Para o Presidente Luiz Paulo essa
interação entre Câmara e
cambuienses é essencial para que o
município possa ser desenvolver de
acordo com as necessidades da po-
pulação. A escala mensal do plantão
com o horário de atendimento de cada
Vereador pode ser consultada no site
www.camaracambui.mg.gov.br e na
recepção da Câmara.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ATÉ JANEIRO / 2013

DESPESA
Orçamentária            48.938,20
Extra-orçamentária                            0,00
Saldo p/ o Exercício Seguinte   106.846,77
Total                       155.784,97

VARIAÇÕES PASSIVAS
Resultantes Execução Orçamentária
  Despesas Orçamentária          48.938,20
  Mutações Patrimonias       0,00
Independentes Execução Orçamentária
  Diversos             1.409,65
Soma           50.347,85
Superávit           85.371,96
Total                      135.719,81

CÂMARA MUNICIPCÂMARA MUNICIPCÂMARA MUNICIPCÂMARA MUNICIPCÂMARA MUNICIPAL DE CAMBAL DE CAMBAL DE CAMBAL DE CAMBAL DE CAMBUÍUÍUÍUÍUÍ

DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ATÉ JANEIRO / 2013

VARIAÇÕES ATIVAS
Resultantes Execução Orçamentária
  Receita Orçamentária                0,00
  Mutações Patrimonias                0,00
Independentes Execução Orçamentária
  Diversos     135.719,81
Soma     135.719,81
Déficit                                         0,00
Total                  135.719,81

RECEITA
Correntes
Capital
Soma
Déficit
Total
DESPESAS
Créditos orçamentários
Créditos adicionais
Soma
Superávit
Total

PREVISÃO
0,00
0,00
0,00

1.900.000,00
1.900.000,00

FIXAÇÃO
1.900.000,00

0,00
1.900.000,00

0,00
1.900.000,00

EXECUÇÃO
0,00
0,00
0,00

48.938,20
48.938,20

EXECUÇÃO
48.938,20

0,00
48.938,20

0,00
48.938,20

DIFERENÇAS
0,00
0,00
0,00

-1.851.061,80
-1.851.061,80
DIFERENÇAS
-1.851.061,80

0,00
-1.851.061,80

0,00
-1.851.061,80

BALANÇO FINANCEIRO ATÉ JANEIRO / 2013

RECEITA
Orçamentária                0,00
Extra-orçamentária            140.878,37
Saldo Exercício Anterior      14.906,60
Total      155.784,97

BALANÇO PATRIMONIAL ATÉ JANEIRO / 2013

ATIVO
Bancos           106.846,77
Bens Móveis           121.680,70
Bens Imóveis           611.550,00
Almoxarifado             25.297,17
Soma do Ativo Real                  865.374,64

Compensado                      0,00
Total                        865.374,64

PASSIVO
Restos a pagar             7,61
Depósitos      5.789,56

Soma do Passivo Real       5.797,17
Saldo Patrimonial
Ativo Real Líquido           859.577,47
Compensado             0,00
Total                865.374,64

Luiz Paulo Nepomucenia
Presidente da Câmara

Edna Maria Dias
Técnica Contábil

CRC/MG 077.958/O-8

            Publicação Periódica da Câmara Municipal de Cambuí

          Instituído através da Resolução nº 416/2011
CNPJ 74.195.009/0001-31 - Rua Saldanha Marinho, 260 - Centro - Cambuí - MG

camaracambui@camaracambui.mg.gov.br
Projeto Gráfico e Jornalista Responsável:  Laila Salman - MTB 11.910/MG-JP

Dúvidas e Sugestões: (35) 3431-1990 ou  pelo e-mail ascom@camaracambui.mg.gov.br
Tiragem: 6.000 mil exemplares

Mesa Diretora Biênio 2011/2012
Presidente: Luiz Paulo Vice-Presidente: Airton Francisco Secretária: Lúcia Leite
Vereadores: Delfim Moisés, José do Carmo, Luiz Finamor, Luiz Carlos, Maria do

Carmo, Olímpio Cláudio
Reuniões:Toda primeira e terceira terça-feira do mês às 19 h

Em sua 17ª Legislatura, a pluralidade
de partidos na Câmara está expres-
sa inclusive na composição da Mesa
Diretora para o biênio 2013/2014, de-
mocraticamente composta por mem-
bros de variados partidos políticos, o
que mostra a transparência e a von-
tade de realizar um trabalho em prol
da população, deixando de lado ques-
tões meramente partidárias.

A posse da Mesa Diretoria foi pre-
cedida de eleição secreta e indivi-
dual para cada um dos cargos para

a condução dos trabalhos da Casa,
para os próximos dois anos. O Vere-
ador Luiz Paulo foi eleito Presidente
por oito votos favoráveis, Airton Fran-
cisco e Lúcia Leite foram eleitos por
unanimidade aos cargos de Vice-Pre-
sidente e Secretária, res-
pectivamente.

Diante das palavras do Presidente da
Câmara, em seu segundo mandato
como Vereador, que disse “O povo
merece um trabalho responsável e
transparente por parte da Adminis-

Editorial
tração Publica”, a Mesa Diretora
seguida dos demais Parlamentares
vem realizando junto a população um
trabalho participativo, o que se dá
através dos plantões onde diariamen-
te os Vereadores recebem os cida-
dãos em seus gabinetes na Sede da
Câmara.

Assim, por meio de variadas ações,
e  indicações, os Parlamentares vêm
buscando maior interação com a po-
pulação e assim tem buscado atendi-
mento nas reivindicações recebidas.

Nesse sentido, projetos como “Edu-
cando para a Cidadania” e “Câma-
ra Itinerante”, serão brevemente
retomados.

Enfim, diante da diversidade de
ações e da consciência da respon-
sabilidade que lhes foi atribuída , os
Vereadores e principalmente a
Mesa Diretora têm trabalhado para
contribuir com a melhoria na quali-
dade de vida dos cidadãos.

Luiz Paulo
Nepomucenia

Presidente da Câmara

Eleito em seu segundo
mandato, pelo Partido

Verde (PV) com 756 votos

Airton Francisco
Pereira

Vice-Presidente

Eleito em seu segundo
mandato, pelo Partido

Progressista (PP) com 443
votos

Aparecida Lúcia dos
Santos Leite

Secretária

Eleita para seu primeiro
mandato, pelo Partido dos
Trabalhadores (PT) com

413 votos
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As inovações instituídas
pelo novo Regimento Interno,
em vigor desde o início do ano,
têm definido a atuação dos re-
presentantes do Poder

Legislativo da 17ª Legislatura.
Ao contrário dos mandatos an-
teriores, os parlamentares
empossados no dia 1° de ja-
neiro estão em atividade

desde  então, sem
recesso.

A eleição da
Mesa Diretora
Biênio 2013/2014
foi o primeiro ato
dos Vereadores,
tendo como elei-
tos os Vereadores
Luiz Paulo (Pre-
sidente), Airton
Francisco (Vice-
Presidente) e Lú-

Projetos orçamentários movimentam início dos
trabalhos legislativos

apresentado pelo Prefeito um
resumo dos primeiros dias de
governo da nova Administra-
ção. Em seus discursos, os
Vereadores demonstraram que
a preocupação dessa Câmara
é o trabalho em prol da
melhoria de vida dos
cambuienses e o desenvolvi-
mento do Município, porém
enfatizaram que não irão dei-
xar de lado seu papel
fiscalizador e principalmente
de cobrança da execução das
necessidades reivindicadas
pela população.

No decorrer das três
Reuniões Ordinárias realizadas

cia Leite (Secretária).
No dia 08 de janeiro os Par-

lamentares deram inicio aos
trabalhos legislativos, durante
Sessão Solene, quando foi

nos meses de janeiro e feve-
reiro, os Vereadores aprova-
ram quinze projetos, dentre
eles o aumento aos funcioná-
rios públicos do município, ser-
vidores da Câmara, SAAE e
FAPEM, e profissionais do
Programa Saúde da Família.
Além desses, dois projetos de
suplementação no orçamento
vigente e duas propostas de
abertura de crédito especial
foram aprovados por unanimi-
dade em turno único na 1ª
Reunião Extraordinária reali-
zada no dia 13 de fevereiro.

Projetos tramitados entre janeiro e fevereiro
De autoria do Poder Executivo
Projeto de Lei nº 01: Altera a Lei 1437/98 que institui o plano de cargos e carreiras dos servidores públicos de Cambuí, criando duas vagas de advogado. Aprovado por unanimidade em primeiro
e segundo turno.
Projeto de Lei nº02: Autoriza Abertura de Crédito Suplementar no Orçamento Vigente no valor de R$ 630mil, para atendimento do programa SOMMA, destinado à pavimentação do município.
Aprovado por unanimidade em turno único.
Projeto de Lei nº 03: Dá nova redação ao inciso I do artigo 6° da Lei 2249/2011, onde fixa o aumento no salário dos médicos que atuam na área do Programa de Saúde da Família – PSF. Aprovado
por unanimidade em primeiro e segundo turno.
Projeto de Lei nº 04: Altera o inciso IV da Lei Municipal nº 2250/2011 e fixa o salário do Agente Comunitário da Saúde do PSF. Aprovado por unanimidade em primeiro e segundo turno.
Projeto de Lei nº 05: Dá nova redação aos incisos II e III do artigo 6° da Lei Municipal nº 2251/2011 e fixa os salários dos enfermeiros e auxiliares de enfermagem do PSF. Aprovado por
unanimidade em primeiro e segundo turno.
Projeto de Lei nº06: Concede o reajuste de 10% aos servidores públicos de Cambuí. Aprovado por unanimidade em primeiro e segundo turno.
Projeto de Lei nº 07: Concede o reajuste de 10% aos servidores públicos do SAAE, Serviço Autônomo de Água e Esgoto. Aprovado por unanimidade em primeiro e segundo turno.
Projeto de Lei nº 08: Autoriza abertura de crédito suplementar no orçamento vigente, no valor de R$ 1 milhão e 10 mil. Aprovado por unanimidade turno único.
Projeto de Lei nº 09: Autoriza Abertura de Crédito Especial no Orçamento Vigente no valor de R$ 2mil. Aprovado por unanimidade turno único.
Projeto de Lei nº 10: Autoriza Abertura de Crédito Especial no Orçamento Vigente no valor de R$ 105 mil. Aprovado por unanimidade turno único.
Projeto de Lei nº 11: Altera a Lei Municipal nº 1476/99, que Institui o Plano de Cargos e Carreiras dos Servidores Públicos Municipais do SAAE Cambuí, criando dois cargos de ajudante
administrativo. Aprovado por unanimidade em primeiro e segundo turno.
De autoria da Mesa Diretora
Projeto de Lei nº 12: Concede o reajuste de 10% aos salários dos servidores da Câmara Municipal de Cambuí. Aprovado por unanimidade em primeiro e segundo turno.
De autoria do Vereador Luiz Paulo
Projeto de Decreto Legislativo nº 01: Concede o título de cidadão cambuiense ao Dr. Luiz Celso Arruda. Aprovado por unanimidade em primeiro turno.
Projeto de Decreto Legislativo nº 02: Concede o título de cidadão cambuiense ao Policial Militar Sr. Leandro Luiz Feliciano. Aprovado por unanimidade em primeiro turno.
De autoria da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação
Projeto de Decreto Legislativo nº 03: Aprova, sem ressalvas, as contas do exercício financeiro de 2002 do gestor João Nogueira Fanuchi. Aprovado por unanimidade turno único.

Indicações apresentadas entre janeiro e fevereiro
De autoria do Vereador Moisés Moraes:
N°01: Sejam realizadas obras de construção de um bueiro/galeria e instalação de tubulação na Rua Capitão Zeferino de Brito Lambert, esquina com a Rua São Jorge até o Ribeirão Lavapés. Nº 04:
Sejam executadas obras de reforma na quadra de esportes do Bairro Santo Antonio. Nº 28: Seja dado cumprimento à Lei Municipal nº 1865 do ano de 2006, que trata da limpeza dos lotes. Que ainda
seja criado instrumento compelindo os proprietários a construírem calçadas, a fim de não obstruírem ou dificultarem a circulação de pedestres.
De autoria do Vereador Olímpio Cláudio:
Nº 07: Seja executado trabalho de extensão da rede de água para atendimento de parte dos Bairros Furnas e Nunes de Cima.
N° 26: Interpele junto ao órgão competente para que seja construída uma passarela a fim de possibilitar o acesso dos moradores entre os dois lados do Bairro Campestre, neste município, os quais
são cortados pela Rodovia Fernão Dias, BR 381.
De autoria do Vereador José do Carmo:
Nº 08: Sejam concluídas as obras de construção de calçadas na Rua Guilherme Stringueta até o seu cruzamento com a Rua Vereador José Bueno da Silva.
Nº 10: Sejam executadas obras de construção de calçadas em trechos da Rua Maria Cândida de Brito.
Nº 29: Que seja disponibilizado, uma vez por semana, a visita de um médico ao bairro dos Pessegueiros, zona rural deste Município, para atendimentos aos moradores locais.
De autoria do Vereador Luiz Finamor:
Nº 11: Seja feito estudo e sejam adotadas providências para a concessão do passe escolar aos estudantes que freqüentam os cursos técnico e superior fora do município.
Nº 15: Seja feito estudo técnico e sejam adotadas melhorias no trânsito do município.
Nº 32: Sejam enviados mensalmente ao Poder Legislativo os balancetes da Administração Municipal, bem como seja dada ampla divulgação no site do Município sobre o andamento dos processos
licitatórios.
De autoria da Vereadora Lúcia Leite:
Nº 21: Seja executada obra para colocação de manilhas na estrada que dá acesso ao campo de futebol do Bairro São Miguel.
Nº 22: Seja viabilizada a redução do valor da passagem de ônibus, que perfaz o percurso Cambuí - Bairro Meia Légua, Bairro São Miguel e Bairro Roseta.
Nº 23: Seja executada obra de iluminação pública no Bairro São Miguel, no trecho de acesso à Rodovia Fernão Dias, estendendo-se até o local conhecido por “Desembarcador do Orlando”, bem como
a iluminação do trecho paralelo ao indicado.
De autoria do Vereador Luiz Carlos
Nº 25: Que seja executada obra de calçamento nas Ruas Ibraim Ferrer de Oliveira e Rua Minas Gerais, ambas no Bairro Colinas do Itaim, neste Município.

O Informativo “Câmara em Ação” está sendo exibido na TV
Extremo Sul nos seguintes dias e horários:

Sábado às 19h40 / Domingo às 12h10 e às 19h40
Segunda-feira ás 12h40

Os programas são  quinzenais e reprisados na semana seguinte.

Sendo assim a população tem várias oportunidades para acompanhar

o Informativo

Este espaço é para todos os cidadãos que desejam dar sua sugestão ou fazer uma crítica sobre o
Informativo “Câmara em Ação” e sobre assuntos de interesse público.

Por ser um espaço pré-determinado, os e-mails que chegarem a té nós serão selecionados e resumidos.
Mande-nos sua mensagem e participe deste espaço democrático

ascom@camaracambui.mg.gov.br

Fala Cidadão
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Espaço Cidadania

Subsídios: o que são e como são estabelecidos?
Os Prefeitos, Vice-Prefei-

tos, Secretários Municipais e
Vereadores são pessoas cons-
titucionalmente chamadas de
agentes políticos, estando es-
tes no âmbito municipal e que
compõem o primeiro escalão
do governo, investidos em car-
gos, funções, mandatos ou co-
missões, por nomeação, elei-

ção, designação ou delegação
para exercício de atribuições
constitucionais.

Diferentemente das outras
espécies de funcionários públi-
cos, os agentes políticos são re-
munerados através de subsídi-
os estabelecidos em parcela
única, vedado o acréscimo de
gratificação, adicional, abono,

prêmio, verba de representa-
ção ou quaisquer outras espé-
cies remuneratórias.

A base para estipular os
valores dos subsídios dos Ve-
readores, leva em conta o nú-
mero de habitantes do municí-
pio e a receita arrecadada por
este, bem como uma
percentualidade em relação ao

valor do subsidio recebido pe-
los Deputados Estaduais, assim
como previsto no Art. 29,
incisos VI e VII, da CF.

A fixação dos subsídios
deve ocorrer em cada
legislatura para vigorar na
subsequente, em observância
ao princípio da anterioridade,
devendo tal fixação ocorrer

antes das eleições municipais.
O subsídio pago aos Vere-

adores desde o início da 17ª
Legislatura é de R$2.150,00,
estipulado pela Lei Municipal
nº 2.225/2011, atendendo a de-
terminação da Constituição.

Câmara define composição das
Comissões Permanentes

A Câmara de Cambuí  possui, atu-
almente 03 comissões permanentes
encarregadas da análise e emissão
de  pareceres referentes às proposi-
ções apresentadas à Câmara. Para
isso, as mesmas podem promover au-
diências para debater temas especí-
ficos e também acompanhar, no
Município, questões ligadas às suas
respectivas áreas.

Para definir a composição das
Comissões para o biênio 2013/2014,
os Vereadores se reuniram no dia 07
de janeiro, para a distribuição das
respectivas comissões permanentes,
cujos cargos foram preenchidos de
acordo com as definições do Regi-
mento Interno, obedecendo ao prin-
cípio da proporcionalidade dos parti-
dos que integram a Câmara.

Compõem a Comissão de
Constituição, Legislação, Justiça
e Redação, a presidente Maria do
Carmo (PP), a relatora Lúcia Leite
(PT) e o secretário José do Carmo
(PV). É competência desta Comis-
são, manifestar-se quanto aos aspec-
tos da constitucionalidade, legalida-
de, bem como da conformidade re-
gimental de todas as proposições que
tramitam na Câmara Municipal e,

quando já aprovados pelo Plenário,
analisá-las sob o aspecto lógico e
gramatical.

Na Comissão de Orçamento,
Finanças Públicas e Tributação,
a presidência ficou com Luiz Finamor
(DEM), a relatoria com Airton
Francisco (PP) e a secretaria com
Moisés Moraes (PT). Cabe a esta
Comissão opinar, obrigatoriamente,
sobre todas as matérias de caráter
financeiro e tributário.

A Comissão de Obras, Bens e
Serviços Públicos ficou composta
pelo presidente Luiz Carlos (PT),
relator Olímpio Cláudio (PSDB) e
secretário José do Carmo (PV). Esta
Comissão é responsável pela análise
de matérias referentes a quaisquer
obras, empreendimentos, concessão,
permissão e execução de bens e
serviços públicos locais, sobre
assuntos ligados às atividades
produtivas em geral, oficiais ou
particulares, e sobre assuntos
educacionais, artísticos, patrimônios
históricos, desportivos, lazer ou
cultura, turismo e relacionados com
saúde, saneamento e assistência e
previdência social em geral e meio
ambiente.

A Câmara Municipal de Cambuí Informa:

As Reuniões Ordinárias são realizadas todas as primeiras e terceiras terças-feiras de cada mês às 19 h no Plenário da Câmara.
As Reuniões de Comissões Permanentes são realizadas todas as terças-feiras quando não houver Reunião Ordinária, às 9h na Câmara Municipal.

 Todas as Reuniões, tanto as Ordinárias quanto as de Comissões são abertas ao público.  Participem!

Março

Março Dia 12
                   Dia 26

Reuniões de ComissõesAbril

Abril Dia 09
Dia 23

Dia 05 - 4ª Reunião Ordinária
Dia 19 - 5ª Reunião Ordinária

Dia 02 -  6ª Reunião Ordinária
Dia 16 -  7ª Reunião Ordinária

Câmara aprova as contas do
Município do ano de 2002

Na reunião ordinária do dia 19 de
fevereiro os Vereadores aprovaram
por nove votos, o Projeto de Decreto
Legislativo nº 03/2013, que trata das
contas do Município, ano de 2002,
gestor João Nogueira Fanuchi. A vo-
tação das contas foi realizada, após
o recebimento do parecer prévio do
Tribunal de Contas do Estado e da
conclusão do processo administrati-
vo 004/2012 da Câmara Municipal.

Isso porque, o artigo 31 da Cons-
tituição Federal estabelece que a fis-
calização do município deve ser
exercida pelo Poder Legislativo mu-

nicipal, mediante controle externo e
pelos sistemas de controle interno do
Poder Executivo Municipal; com au-
xílio dos Tribunais de Contas dos Es-
tados, que realizam a analise das
prestações de contas anuais da Ad-
ministração e confeccionam os pa-
receres prévios.

Nesse sentido as contas de cada
exercício só podem ser julgadas pela
Câmara após o recebimento do pa-
recer técnico do Tribunal de Contas,
posteriormente submetidos ao crivo
do Poder Legislativo.

Destaque

Os Vereadores Lúcia Leite, Moisés Moraes, José do Carmo, Luiz Finamor,
Maria do Carmo e Olímpio Cláudio participaram do Curso Preparatório
para Vereadores Legislatura 2013/2016, realizado nos dias 09 e 10 de ja-
neiro pela Câmara Municipal de Pouso Alegre através da Escola do
Legislativo com apoio da Assembleia Legislativa de Minas, com o intuito
de aprimorar o conhecimento sobre o papel do Poder Legislativo e conhe-

cer as ferramentas adequadas para fiscalização do Poder Executivo.

Nos dias 21 e 22 de fevereiro os Vereadores Lúcia Leite, Moisés Moraes
e Maria do Carmo estiveram presentes no 63º Seminário Brasileiro de
Prefeitos, Vereadores, Procuradores Jurídicos, Controladores Internos,
Secretários e Assessores Municipais, realizado em Belo Horizonte. Na
oportunidade a Vereadora Maria do Carmo recebeu a “Medalha Ulysses
Guimarães, Colar de Ouro: Mérito Eleitoral”, em reconhecimento a sua

expressiva votação nas últimas eleições.


