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Biênio 2013/2014

Acesse: www.camaracambui.mg.gov.br Setembro e Outubro de 2013

A Audiência Pública
realizada pela Câmara
Municipal no dia 08 de
outubro reuniu
representantes do
Legislativo, do Executivo e
da sociedade civil para
avaliar as propostas da
Administração para a
aplicação de recursos no
próximo ano. Temas como
saúde, infraestrutura,
saneamento, trânsito e
funcionalismo público
estiveram em pauta.

A Secretária de
Administração e Fazenda,
Rosilene Machado,
convidada pela Câmara
Municipal, apresentou a
previsão orçamentária para
2014, com o detalhamento
das despesas de acordo com
a função de governo e com

Proposta Orçamentária para 2014 é debatida
durante Audiência Pública

as áreas de resultado
estipuladas pela Prefeitura,
Câmara Municipal, FAPEM
(Fundo de Aposentadoria e
Pensão) e SAAE (Serviço
Autônomo de Água e
Esgoto), com valor proposto
de R$ 56.900.000,00, um
aumento de 8,08% em
relação aos R$ 52.650.000,00
aprovados para 2013.
Rosilene expôs também o
Plano Plurianual, para o
quadriênio 2014-2017, onde
estão fixadas as diretrizes e
principais investimentos
previstos pelos órgãos
integrantes da Administração
Pública.

Depois da explanação
sobre os temas, foi a vez dos
Parlamentares e da população
apresentarem dúvidas e
sugestões ao orçamento. A

reforma administrativa da
Prefeitura e a efetivação das
avaliações de desempenho
previstas no Estatuto do
Servidor foram reivindicadas,
juntamente com a
possibilidade da implantação
de um plano de saúde para
os servidores públicos.

Após a análise da divisão
dos recursos por Secretaria,
os Vereadores questionaram
os valores destinados a cada
uma delas, tendo em vista a
diferença de valores em
alguns setores em relação ao
executado durante este ano.
Segundo Rosilene a
Prefeitura realizou uma reor-
ganização das dota-ções
orçamentárias, agrupando as
ativi-dades por setor de
origem, a exemplo dos gastos
com esporte e cultura, agora

concen-trados totalmente na
Secretaria de Governo,
responsável pelos
Departamentos.

Outra questão debatida foi
o baixo valor destinado para
as reformas e obras de
melhoria no Município. De
acordo com a Secretária os
valores previstos
representam apenas a
contrapartida (valores que o
Município se compromete a
aplicar na execução da obra)
em relação aos convênios nos
quais Cambuí está inscrita.
Nesse sentido os
participantes questionaram se
existe previsão para o
combate aos alagamentos em
diversas áreas da cidade. O
Secretário de Obras e
Serviços Públicos, João
Carlos Finamor Lambert,

explicou que já foi realizado
um estudo acerca do tema e
que serão necessários
recursos de no mínimo de R$
20 milhões para que o
problema seja solucionado.

Ao final o Vereador Luiz
Finamor destacou que um
trabalho de limpeza das
bocas-de-lobo e manilhas de
escoamento já auxiliaria na
diminuição dos estragos
causados pelas chuvas,
principalmente na Praça das
Bandeiras, visto que desde o
início do ano o serviço não é
realizado no local.

Para o Presidente da
Câmara, Luiz Paulo
Nepomucenia, o Legislativo
cumpriu seu papel ao levar
ao conhecimento da
população a previsão de
ações para o próximo ano.
“A Audiência Pública é uma
etapa fundamental dentro da
construção da Lei
Orçamentária Anual. Esse é
o espaço onde a sociedade
civil e os representantes do
Poder Legislativo, respon-
sáveis pela aprovação da
peça, tomam conheci-mento
e discutem todos os pontos
principais. Acredito que
quanto maior a participação,
melhor é a fiscalização por
parte do Legislativo e da
população.”

A Câmara Municipal
aprovou em Sessão Extraor-
dinária, o Projeto de Lei n.º
56/2013, enviado pelo Exe-
cutivo que pede Autorização
para Abertura de Crédito Es-
pecial no Orçamento Vigen-
te, com a finalidade de ser
criada rubrica para aquisição
de terreno no Bairro Jardim
Américo. Segundo a justifi-
cativa apresentada no Pro-
jeto, a aquisição desse Ter-

reno será para construção de
um Centro de Educação In-
fantil Municipal (CEIM). O
texto submetido aos parla-
mentares ressalta o déficit de
vagas para atender a deman-
da da população
Cambuiense.

Conforme o texto aprova-
do pela Câmara, o CEIM
disponibilizará 120 vagas de
forma integral à população, a
exemplo do CEIM Nova Ge-

ração no Bairro Rio do Pei-
xe. A verba para execução da
obra é de mais de R$
1.800.000,00 integra o Plano
de Ações Articuladas (PAR)
do Fundo Nacional de De-
senvolvimento da Educação
(FNDE), no qual o Município
está cadastrado.

O atendimento a essa de-
manda da população também
tem sido uma preocupação do
Poder Legislativo, que desde

o início do ano tem indicado
à Administração a necessida-
de de melhorias referentes à
criação de vagas nos
CEIM’s.De acordo com o
Projeto Padrão desenvolvido
para o Programa Próinfância

Tipo B o qual pode ser
visualizado no site:
www.fnde.gov.br,  as vagas
do CEIM são destinadas a
crianças na faixa etária de 0
a 5 anos e 11 meses, distri-
buídos da seguinte forma:

Aquisição de terreno para CEIM é aprovada durante Reunião Extraordinária

Creche - para crianças de 0 até 4 anos de idade, onde:
Creche I – 0 até 18 meses
Creche II – 18 meses até 3 anos
Creche III – 3 anos até 4 anos
Pré-escola – para crianças de 4 até 5 anos e 11 meses
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Palavra do Presidente

Luiz Paulo
Presidente da Câmara
Municipal de Cambuí

O Orçamento Público: O que é?
O Orçamento Público Municipal é de extrema importância para toda população, uma vez que lá estão fixadas as receitas, despesas e
programas a serem realizados durante o próximo ano.

Todas as promessas vindas da época da campanha eleitoral podem estar firmadas dentro do Orçamento Público, pois este também tem
a função de nos mostrar o programa prometido e se este será executado, se aquelas obras serão realizadas, quais os investimentos na
saúde, educação, saneamento básico e etc.

Os eleitos, principalmente os que compõem o Poder Executivo, já que são esses que ordenam as despesas voltadas para execução de
programas, entre outras, são gestores de uma considerável quantia de recursos públicos (dinheiro), e por ser público, estão sujeitos à
fiscalização de qualquer cidadão interessado, e este poderá encontrar no orçamento o dinheiro que entrou (receita), o que saiu (despe-
sa), aonde e quanto foi aplicado, se a aplicação foi total ou parcial, se os recursos são suficientes ou insuficientes.

O Orçamento é semelhante a um orçamento familiar, ou seja, uma família sabe quanto recebe mensalmente e quanto poderá gastar, se
gastar mais do que recebe, conseqüentemente, irá ocorrer um desequilíbrio nas contas, já que se gastou mais do que recebeu. Isso
também ocorre com as contas públicas e, diante disso, é que no Orçamento estará fixada a estimativa de receita e de despesa para
determinado ano, buscando um equilíbrio nas contas públicas.

Mesa Diretora Biênio 2013/2014
Presidente: Luiz Paulo Vice-Presidente: Airton Francisco

Secretária: Lúcia Leite
Vereadores: Moisés Moraes, José do Carmo, Luiz Finamor, Luiz Carlos,

Maria do Carmo e Olímpio Cláudio.

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

Sábado às 19h30 /  Domingo às 12h e às 19h30
Segunda-feira às 12h

Os programas são  quinzenais e reprisados na semana seguinte. Sendo assim
a população tem várias oportunidades para acompanhar o Informativo

VARIAÇÕES PASSIVAS
Resultantes Execução Orçamentária
  Despesas Orçamentária        655.726,94
  Mutações Patrimonias       0,00
Independentes Execução Orçamentária
  Diversos           19.581,39
Soma         675.308,33
Superávit         550.205,34
Total                   1.225.513,67

DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ATÉ SETEMBRO / 2013
VARIAÇÕES ATIVAS
Resultantes Execução Orçamentária
  Receita Orçamentária                0,00
  Mutações Patrimonias       14.039,00
Independentes Execução Orçamentária
  Diversos  1.211.474,67
Soma  1.225.513,67
Déficit                                         0,00
Total              1.225.513,67

Luiz Paulo Nepomucenia
Presidente da Câmara

Edna Maria Dias
Técnica Contábil

CRC/MG 077.958/O-8

BALANÇO PATRIMONIAL ATÉ SETEMBRO / 2013
ATIVO
Bancos           550.205,29
Bens Móveis           135.719,70
Bens Imóveis           611.550,00
Almoxarifado             32.880,29
Soma do Ativo Real               1.330.355,28

Compensado                      0,00
Total                     1.330.355,28

PASSIVO
Restos a pagar             0,81
Depósitos      5.943,62

Soma do Passivo Real          5.944,43
Saldo Patrimonial
Ativo Real Líquido       1.324.410,85
Compensado             0,00
Total            1.330.355,28

DESPESA
Orçamentária          655.726,94
Extra-orçamentária                   77.939,81
Saldo p/ o Exercício Seguinte   550.205,29
Total                    1.283.872,04

BALANÇO FINANCEIRO ATÉ SETEMBRO / 2013
RECEITA
Orçamentária                0,00
Extra-orçamentária         1.268.965,44
Saldo Exercício Anterior       14.906,60
Total   1.283.872,04

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ATÉ SETEMBRO / 2013
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

655.726,94
655.726,94

EXECUÇÃO
655.726,94

0,00
655.726,94

0,00
655.726,94

DIFERENÇAS
0,00
0,00
0,00

-1.244.273,06
-1.244.273,06
DIFERENÇAS
-1.244.273,06

0,00
-1.244.273,06

0,00
-1.244.273,06

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

Vereador

Moisés Moraes
Maria do Carmo

Lúcia Leite
Airton Francisco
Olímpio Cláudio

Luiz Finamor
José do Carmo

Luiz Carlos
Lúcia Leite

Maria do Carmo
Airton Francisco
Olímpio Cláudio

Luiz Finamor
José do Carmo

Luiz Carlos

Data

Segunda-feira – 04/11
Terça-feira – 05/11

Quarta-feira – 06/11
Quinta-feira – 07/11
Sexta-feira – 08/11

Segunda-feira – 11/11
Terça-feira – 12/11

Quinta-feira – 14/11
Segunda-feira – 18/11

Terça-feira – 19/11
Quarta-feira – 20/11
Quinta-feira – 21/11
Sexta-feira – 22/11

Segunda-feira – 25/11
Terça-feira – 26/11

Quinta-feira – 28/11
Sexta-feira - 29/11

Quadro de plantão de atendimento - Novembro/2013

Horário

14 às 17h
09 às 12h
14 às 17h
09 às 12h
09 às 12h
09 às 12h
09 às 12h
09 às 12h
14 às 17h
09 às 12h
09 às 12h
09 às 12h
09 às 12h
09 às 12h
09 às 12h
14 às 17h
14 às 17h

Moisés Moraes
Lúcia Leite

            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

A iniciativa da Lei Orçamentária Anual (LOA) compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo (Prefeito).
Ele deverá enviar o Projeto de Lei à Câmara de Vereadores até o mês de agosto, a fim de que, seja votado até
dezembro, pois o recesso parlamentar, não se inicia sem que haja a votação do Orçamento.

Até o início da votação da lei orçamentária o Poder Executivo poderá propor alterações no Projeto de Lei
Original, como também, é permitida a Câmara de Vereadores propor emendas ao Projeto do Orçamento, ou
seja, esta irá analisar o orçamento com o objetivo de constatar se o mesmo atende ao interesse da população,
caso contrário, poderá propor as alterações, estas denominadas de emendas. Aprovado o Orçamento, o mesmo
começa a vigorar no dia 1º de janeiro do ano seguinte à votação.

Com a diminuição no percentual de índice de suplementação do Orçamento de Cambuí, aprovada no início do
ano, a Câmara tem participado ativamente das alterações realizadas no planejamento das despesas de 2013 e
debatido os resultados dessas ações. Cientes da importância da transparência dos atos administrativos, os Vere-
adores têm cumprido seu papel fiscalizador para garantir o atendimento das reais necessidades da população.
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Parlamentares intensificam cobranças ao Poder Executivo

Nos últimos meses os Vereado-
res intensificaram as cobranças para
que, o Poder Executivo, realize as
melhorias necessárias para o bem-
estar da população cambuiense. En-

Município, a Câmara tem cobrado
mais agilidade na realização dos tra-
balhos do Poder Executivo.

A Palavra Franca dos Parlamen-
tares durante as Reuniões Ordinári-
as são exemplo disso. Os Vereado-
res têm expressado sua insatisfação
na demora da Administração em so-
lucionar problemas como a falta de
médicos nos Postos do Programa
Saúde da Família (PSF) e o trans-
porte inadequado de estudantes, em
vans e ônibus superlotados. Outra
questão muito debatida foi a manu-
tenção das estradas rurais e os bu-
racos nas vias públicas que têm pre-
judicado diversos motoristas.

Cientes das limitações do Poder
Executivo, os Parlamentares têm
buscado ser um canal entre a popu-
lação e a Administração, sem preju-
ízo do papel fiscalizador em relação
ao atendimento das demandas apre-
sentadas pelos cambuienses.

tre os meses de setembro e outubro,
foram apresentadas 63 Indicações
que apontam os principais problemas
enfrentados pelo Município, em es-
pecial no que se refere à

infraestrutura.
Apesar do grande número de Pro-

jetos de Lei aprovados para adequa-
ção do Orçamento vigente, com o in-
tuito de suprir as necessidades do

Projetos tramitados entre os meses de setembro e outubro
De autoria do Poder Executivo
Projeto de Lei nº 39: Autoriza Concessão de Subvenções, Auxílios Financeiros e Contribuições. Aprovado por unanimidade em primeiro turno.
Projeto de Lei nº 40: Dispõe sobre a alteração na Lei 1.437/1998, extingue o cargo de chefe de departamento de contabilidade e cria o cargo de chefe de departamento de
oficina mecânica municipal.. Aprovado por unanimidade em primeiro e segundo turno.
Projeto de Lei nº 41: Autoriza o Poder Executivo a conceder Cesta Natalina de Confraternização ao servidor Público Municipal, no valor de R$ 50. Aprovado por unanimidade
em primeiro e segundo turno.
Projeto de Lei nº 42: Autoriza a abertura do Credito Especial no Orçamento vigente, Lei Municipal nº 2.287/2012, no valor de R$ 240 mil para aquisição de veículos
destinados ao transporte escolar. Aprovado por unanimidade em turno único.
Projeto de Lei nº 49: Autoriza a abertura de Crédito Suplementar no Orçamento Vigente, Lei Municipal nº 2.287/2012, no valor de R$ 35 mil para serviço de consolidação
das Lei s Municipais. Aprovado por unanimidade em turno único.
Projeto de Lei nº 50: Autoriza a abertura de Crédito Suplementar no Orçamento Vigente, Lei Municipal 2.287/2012, no valor de R$ 500 mil, para continuidade das obras do
Ginásio poliesportivo no Bairro Colinas do Itaim. Aprovado por unanimidade em turno único.
Projeto de Lei nº 51: Autoriza o Poder Executivo a Instituir Sistema de Vale Alimentação no âmbito da Administração Pública Municipal, no valor de R$ 150 mensais.
Aprovado por unanimidade em primeiro turno.
Projeto de Lei nº 52: Autoriza a abertura de Crédito Especial no Orçamento Vigente, no valor de dez mil reais o pagamento de incentivo ao farmacêutico responsável pela
unidade da Rede Farmácia de Minas. Aprovado por unanimidade em turno único.
Projeto de Lei número 53: Autoriza abertura de Crédito Suplementar no Orçamento Vigente, no valor de R$ 35 mil, para o pagamento do passe escolar aos alunos que
freqüentam escolas técnicas e universitárias em outros municípios. Aprovado por unanimidade em turno único.
Projeto de Lei nº 55: Altera Lei Municipal nº 2.104/2009 - PPA - para o Quadriênio 2010/2013 - Terreno para Creche. Aprovado por unanimidade em turno único.
Projeto de Lei nº 56: Autoriza Abertura de Crédito Especial no Orçamento Vigente, Lei Municipal nº 2.287/2012 - Terreno para Creche. Aprovado por unanimidade em turno único.
De autoria da Mesa Diretora
Projeto de Resolução nº 03: Concede aos servidores do Poder Legislativo Cesta Natalina de confraternização. Aprovado por unanimidade em turno único.
De autoria do Vereador Olímpio Cláudio
Projeto de Lei nº 44: Dá denominação da “Rua Dias” à via localizada no Loteamento São Pedro, no Bairro Lava Pés. Aprovado por unanimidade em primeiro e segundo turno.
De autoria da Vereadora Maria do Carmo
Projeto de Decreto Legislativo nº 11: Concede o título de Cidadão Cambuiense ao Senhor Douglas Pierangeli Costa. Aprovado por unanimidade em turno único.

Principais Indicações apresentadas entre os meses de setembro e outubro
De autoria do Vereador Airton Francisco
Nº 93: Busque junto à concessionária que administra a BR 381 a iluminação do viaduto
próximo ao trevo de acesso ao Bairro Congonhal.
Nº 137: Seja estudada a possibilidade de igualar o turno de trabalho dos servidores do SAAE
do Rio do Peixe com relação aos demais servidores da Autarquia.
Nº 100: Seja feito estudo através da Secretaria de Obras e Serviços Públicos setores da
administração ligados ao meio ambiente buscando a construção de bacias de contenção nas
estradas rurais.
De autoria da Vereadora Lúcia Leite
Nº 95: Que o Poder Executivo busque junto à concessionária que administra a BR 381 o acesso
livre ao pedágio pelos moradores do Município que hoje se utilizam da via paralela à citada
rodovia.
Nº 97: Sejam feitas obras de aterramento e colocação de manilhas na estrada que liga os
Bairros São Miguel e Braço das Antas.
Nº 145: Seja instalado um abrigo de ônibus próximo à Escola Estadual João Lopes.
De autoria do Vereador Moisés Moraes
Nº 96: Busque junto à concessionária que administra a BR 381 a realização de obras de
iluminação entre os trevos norte e sul.
Nº 139: Busque junto à Secretaria de Estado e Defesa Social a instalação de um posto de
identificação na Comarca de Cambuí.
Nº 140: Seja viabilizada junto à concessionária que administra a BR 381 a reabertura do acesso
à citada Rodovia nas proximidades da Rua Vereador Adolfo Jonas da Silva, no bairro Santo
Antônio.
De autoria do Vereador Luiz Carlos
Nº 99: Sejam novamente implantadas as séries do ensino médio na Escola do Bairro do Rio do

Peixe.
Nº 141: Sejam feitas obras de reforma e ampliação da Escola Municipal Professor Benedito de
Carvalho Lopes, no Bairro do Rio do Peixe.
Nº 147: Seja viabilizada a instalação de um posto da Polícia Militar no Bairro do Rio do Peixe.
De autoria do Vereador José do Carmo
Nº 108: Seja feito trabalho juntamente com o Poder Legislativo local, Deputados Estaduais e
Federais da região buscando a implantação em nossa cidade de um Campus de Universidade
Federal ou Instituto Federal.
Nº 143: Sejam instalados redutores de velocidade e placas de sinalização nas proximidades da
Escola Municipal Lino Lopes da Conceição.
Nº 144: Busque junto aos Governos Estadual e Federal recursos visando a pavimentação de
trechos de estrada do Bairro Furnas.
De autoria do Vereador Luiz Finamor
Nº 117: Seja criado projeto tratando com detalhes das questões envolvendo as licenças de
servidores para tratar de interesses particulares.
Nº 150: Seja feito estudo para implantação de um plano de saúde de média cobertura aos
servidores públicos municipais.
Nº 151: Sejam construídas coberturas nos pontos de táxi localizados na Praça Coronel Justiniano
e no Terminal Rodoviário.
De autoria do Vereador Olímpio Cláudio
Nº 136: Seja feito reparo no calçamento em trecho da Rua Joaquim Augusto da Cunha.
Nº 138: Seja feito trabalho de nivelamento da caneleta em trecho da Rua São Caetano bem
como seja construída boca-de-lobo no local, visando melhor escoamento das águas das
chuvas.
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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 as quartas-feiras, às 9h na Câmara Municipal.

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

Novembro
Dia 05 - 19ª Reunião Ordinária
Dia 19 - 20ª Reunião Ordinária

Novembro       Dia 13
                             Dia 27

Reuniões de Comissões
Dezembro Dia 11

Dezembro
Dia 03 -  21ª Reunião Ordinária
Dia 17 -  22ª Reunião Ordinária

A demora na conclusão
das obras do Ginásio
Poliesportivo no Bairro Co-
linas do Itaim e as diversas
reclamações de vandalismo
no local motivaram a fiscali-
zação dos Vereadores às
obras, realizada na manhã do

dia 14 de outubro. Os Par-
lamentares viram de perto as
marcas da depredação do
patrimônio público. Os ba-
nheiros foram destruídos,
vasos e pias foram quebra-
dos e as paredes foram pi-
chadas.

A obra iniciada em 2012,
segundo moradores tem se
transformado em um motivo
de preocupação. De acor-
do com o Presidente da Câ-
mara é imprescindível que os
trabalhos sejam retomados o
quanto antes, para que o
Ginásio possa cumprir seu
objetivo e sediar com segu-
rança a realização de jogos
e eventos, “a Câmara apro-
vou em outubro um crédito
suplementar de R$ 500 mil
para a finalização da obra,
agora cabe ao Poder Exe-
cutivo dar continuidade aos
trâmites para solucionar esse
problema”.

Resta esclarecer que
conforme informações pres-
tadas pela Administração à

Legislativo visita obras do Ginásio no Bairro Colinas do Itaim

Câmara Itinerante ouve moradores do Bairro dos Vazes

Câmara Municipal, o atraso
na conclusão da obra deve-
se as diversas irregularida-

dos necessários para
finalização da obra.

Buscar a solução para os
principais problemas de cada
Bairro, esse é um dos objeti-

lizada no dia
18 de outu-
bro no Bair-
ro dos Va-
zes.

Está foi a
segunda vez
que a Câma-
ra debateu
com os mo-
radores do
Bairro as
melhorias

algumas ruas é um problema
antigo e que precisa de uma
solução urgente. Outra ques-
tão muito discutida foi o forte
mau-cheiro em determinados
pontos do Bairro, devido a
estação de tratamento de es-
goto.

A entrega de correspon-
dências também foi mencio-
nada pelo empresário
Vanderlei dos Santos, que res-
saltou que o Correio atende
ao Bairro vizinho e faz a en-
trega de algumas cartas, po-
rém esse serviço não é ex-

tensivo a todos os morado-
res.

A instalação do Centro
de Zoonoses no Bairro é
outro problema, pois muitos
cães tem sido soltos nas ruas
devido ao fato de que mui-
tos vêem o local como um
abrigo para cães abandona-
dos.

O Presidente Luiz Paulo
destacou que todas as reivin-
dicações serão levadas ao
conhecimento do Poder
Executivo para que tome as
devidas providências.

des no decorrer da cons-
trução, por parte da em-
presa contratada para a
execução da mesma e
que agora, após a regu-
larização das falhas, a
Prefeitura está em fase
de conclusão dos estu-

Destaque

A vereadora Lúcia Leite e a Diretora Legislativa Andreia Arruda estiveram presentes no 1º Seminário Regi-
onal de Proteção Animal “Entender para Proteger”, realizado no dia 28 de setembro pela Câmara Municipal
de Pouso Alegre. O seminário teve como objetivo promover uma nova abordagem para a proteção de animais
domésticos e teve como temas as leis vigentes, a apresentação de alternativas para contornar os problemas de
superpopulação, a utilização do manejo etológico a fim de promover o bem estar animal em canis municipais e
abrigos.

Os Vereadores Luiz Paulo, Lúcia Leite e Moisés Moraes participaram na noite de 18 de setembro, da formatura dos 489 alunos aprovados pela Escola
Móvel SESI/Senai do Sistema FIEMG nos cursos de atendimento, educação e sustentabilidade, auxiliar administrativo, costureiro assistente, pedreiro de
alvenaria, mecânico de motos,eletricista predial assistente e artesanato. De acordo com o Presidente da Câmara a profissionalização desses formandos é
um passo importante para o aumento na oferta de mão de obra qualificada no Município.

No dia 24 de setembro, os Vereadores Luiz Paulo, José do Carmo e Luiz Finamor se reuniram em
Belo Horizonte com o Dep. Estadual Dalmo Ribeiro para tratar sobre a liberação de R$ 141mil
para obras de adequação da quadra da E. E. Antonio Felipe de Salles. Eles reuniram-se ainda com
o Dep. Federal Bilac Pinto, Secretário da SEDRU (Secretaria Estadual de Desenvolvimento Regi-
onal e Política Urbana) de Minas Gerais, para requisitar a liberação de verbas para a construção de
um estacionamento para os profissionais da Escola acima citada e também solicitaram que o
asfaltamento da Rodovia que liga Cambuí a Consolação seja realizado mais rápido possível.

vos das reuniões do Projeto
“Câmara Itinerante”. A ter-
ceira reunião do ano foi rea-

necessárias. De acordo com
os participantes a falta de ilu-
minação e pavimentação em
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