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A Secretária de Saúde abordou
questões como PSF, atendimento dos
Postos de Saúde e Policlínica, marcação
de exames, entre outros.

Na questão do atendimento, a
Secretária comentou que está sobrando
médicos para atendimento nos PSF, por
falta de procura da população. Disse
ainda que a Prefeitura, disponibiliza à
população os serviços dos Postos de
Saúde, dos PSF, ambulância 24 horas
de plantão no hospital e repassa
mensalmente ao Pronto Socorro uma
subvenção no valor de R$87 mil que
será ampliada para R$ 100 mil, a partir
da aprovação do Projeto que já está em
tramitação no Legislativo.

Daniel Inocêncio falou da
necessidade de se estabelecer um
controle de pacientes no município e
esclareceu que, atualmente o Hospital
recebe mensalmente R$ 23 mil do SUS
– Sistema Único de Saúde, R$ 87 mil
da Prefeitura de Cambuí, R$ 8 mil da
Prefeitura de Senador Amaral e R$ 7
mil da Prefeitura de Córrego do Bom
Jesus. Salientou também que a
Prefeitura de Bom Repouso e a OHL –
empresa que presta socorro na Fernão
Dias, não fazem nenhum repasse ao
Hospital, embora se utilizem dos
serviços do mesmo.

Para a presidenta Rosely, que
lamentou o pouco público, foi muito
informativa a audiência e conseguiu
esclarecer muitas questões relacionadas
aos atendimentos de saúde no município.

O Provedor do Hospital
parabenizou a Câmara pela iniciativa da
audiência, e disse que perguntas

importantes foram feitas pelos
participantes, dando uma dimensão geral
da situação da saúde em Cambuí.

A Secretária de Saúde
parabenizou a atitude da Câmara em
promover o encontro avaliando como
muito proveitosa, e também se colocou
à disposição de todos os cidadãos para
informações e qualquer  esclarecimento.
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Dia 16 de junho a Câmara
      Municipal realizou Audiência

Pública com o tema “Questão da Saúde
no Município de Cambuí”.

A Audiência foi uma iniciativa da
Mesa Diretora da Câmara com o objetivo
de levar ao conhecimento da população
informações e esclarecimentos com
relação a Saúde do município.

Estiveram presentes para debater
sobre o assunto, a Presidenta Rosely
Moraes, o Vice-Presidente Edivaldo
Bueno, a Secretária Marina de Moura, o
Provedor da Santa Casa de Misericórdia
de Cambuí, Daniel Inocêncio, a
Secretária Municipal de Saúde Maria
Claudete de Oliveira, Vereadores Geraldo
Aparecido e Luiz Paulo, e demais
populares.
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Palavra da Presidenta

Rosely Moraes
Presidenta da

Câmara Municipal
de Cambuí

Fique de lho

Esta coluna tem como objetivo lembrar aos cidadãos que Leis
importantes foram discutidas e aprovadas no município para que

os próprios cidadãos acompanhem e fiscalizem se estão sendo
cumpridas.

Foi sancionada em abril de 2003 a Lei Municipal nº 2.166/2010 que
“Dispõe Sobre o Plano Municipal de Mobilidade Urbana do
Município de Cambuí – MG”.

No Art. 48 estipula um prazo de 120 dias
contados a partir de sua aprovação para
serem implantadas ações como: Projeto
de sinalização e regularização viária,
Projeto de acessibilidade urbana e
Projeto de ciclovia, entre outros.

Esta Lei foi aprovada pelos
Vereadores e sancionada pelo Prefeito
Municipal, deveria, portanto, estar

sendo executada, principalmente porque o trânsito em Cambuí se
encontra caótico, especialmente nas principais ruas, como Avenida do
Carmo, Cel. Lambert, Governador Valadares, João Moreira Salles,
entre outras.
A população espera uma resposta do Executivo nesta questão!

                                                                      Fique de olho!

Mesa Diretora Biênio 2011/2012:

Presidenta: Rosely Aparecida de

Moraes(PSDB), Vice-Presidente: Edivaldo

Bueno dos Santos(DEM), Secretária: Marina

de Moura Ferraz(PSDB), Vereadores: Airton

Francisco Pereira (PP), Airton Lopes(DEM),

Geraldo Aparecido da Silva(PSDB) Luiz

Paulo Nepomucenia(PV), Maria do Carmo

Pereira da Silva (PP), Olímpio Cláudio de

Brito (PSDB)

Reuniões:Toda primeira e terceira

terça-feira do mês às 19hs.

Publicação Periódica da Câmara

Municipal de Cambuí

CNPJ 74.195.009/0001-31 - Rua Saldanha

Marinho, 260 - Centro - Cambuí-MG -

camaracambui@camaracambui.mg.gov.br

Projeto Gráfico e Jornalista Responsável:

Dilma Lopes - MTB MG-08493-JP

Dúvidas e Sugestões: Tel (35) 3431-1990 ou

pelo e-mail:

assessoriadecomunicacao@camaracambui.mg.gov.br

Tiragem: 3.000 mil exemplares

Expediente

Instituído através da Resolução nº 416/2011

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.

Mande-nos sua mensagem e
participe

deste espaço democrático

assessoriadecomunicacao@camaracambui.mg.gov.br

Fala Cidadão

Câmara Itinerante
Dia 30 de junho
às 19:00 horas

Bairro Jardim Américo ( Cóllen)

Sábado às 19h40
Domingo às 12h10 e às

19h40
Segunda-feira às 12h40

O Informativo “Câmara  Em
Ação” está sendo exibido  na TV
Extremo Sul nos seguintes dias

e horários:

É comum ouvirmos nas ruas a população
reclamando da falta de atendimento médico, da
falta de medicamentos na farmácia municipal, da
falta de investimentos na infra-estrutura da
cidade, da falta de  iluminação pública, de lazer,
de limpeza da cidade, de segurança e muito, muito
mais.

É bom que se diga: todas as reclamações
têm razão de ser. Mas também é bom lembrar que
a população tem canais para participar da gestão
do município, da aplicação dos recursos, da
definição das prioridades dos investimentos, da
fiscalização das ações do executivo. Tais canais
são formados por um leque imenso de entidades
da sociedade civil e do poder público como, por
exemplo,  as  Associações de Bairros,  os
Sindicatos ,  a  Câmara de Vereadores,  os
Conselhos Municipais e as organizações não
governamentais entre outras. Através dessas
entidades a sociedade pode contribuir para a
elaboração de um projeto de desenvolvimento
para o município de forma participativa e
colaborat iva,  se  empenhando e  se
comprometendo com os objetivos coletivos e
comunitários.

Infelizmente não é o que acontece. As
entidades existem, mas estão esvaziadas,
inativas ou sem objetivos de atuação, Assim
ficamos em uma posição de comodidade, de
descompromisso para com o bem estar social e
coletivo. Exigimos mas não queremos nos
envolver, apenas usufruir. Reclamamos mas não
apresentamos sugestões de melhorias. Ficamos
apáticos, mas queremos resultados imediatos.

É preciso que a sociedade entenda que
não é mais possível para qualquer governo, em
qualquer das esferas, governar sozinho. É preciso
entender que a sociedade somos todos nós e
que a somatória das atitudes e ações individuais
podem construir um movimento positivo de
mudança, de progresso e de bem estar social.

Não podemos ficar no conforto de nossas
casas aguardando que façam, que transformem
nossa vida, nossa cidade.

Vamos, juntos e organizados, construir um
futuro com saúde, com segurança, com educação,
com prosperidade. Não há fórmulas mágicas nem
governantes com soluções mágicas.

Um bom exemplo são as quadras de
esportes nos bairros. Os moradores, através da

Associação do bairro, podem
cuidar  da sua l impeza e
conservação, da organização
dos jogos e atividades. Não
precisamos ficar esperando
que a Prefeitura o faça. Nós
podemos fazer.
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O “Câmara em Ação” deste mês tráz aos leitores  um perfil e entrevista com a
Presidenta da Mesa Diretora, a Vereadora Rosely Moraes. Confira

Entrevista

Rosely Aparecida
de Moraes, 50
anos, professora,
foi eleita em seu
primeiro mandato,
pelo PSDB, com
469 votos.
Atualmente é
Presidenta da
Mesa Diretora. Já apresentou, desde
o início do mandato, 34  Indicações,10
Moções, 7 Requerimentos,  8 Projetos
de Lei e  4 Projetos de Resolução.
Acredita que todas as indicações são
importantes porque expressam as
necessidades de uma parcela da
população ou porque são sugestões de
melhorias no dia-a-dia da cidade. Mas
destaca a indicação que pede a
regulamentação das calçadas e a da
limpeza e cercamento dos lotes situados
no perímetro urbano.

CA: Como a senhora avalia as ações
do Poder Legislativo neste mandato?
Rosely - De um modo geral, o poder
Legislativo tem atuado de forma a
promover a melhoria das condições de
vida dos moradores de Cambuí. Desde
janeiro de 2011, quando assumi a
Presidência da Casa, tenho direcionado
as atividades para que a Câmara seja
cada vez mais presente, participativa e
atuante nas questões de interesse da
comunidade. Estamos tomando a
dianteira, indo buscar soluções,
dialogando, levando a informação até
a população.

CA: O que você considera como uma
boa Administração Municipal?
Rosely - Para ser considerada uma boa
administração não é preciso reinventar
a roda. Se o Gestor conseguir fazer o
básico já está bom demais. Considero
que o básico é proporcionar à
comunidade educação, saúde,
segurança e infraestrutura urbana.
Mas isso tem que vir acompanhado de
transparência e honestidade.

CA: Sabe-se da dificuldade que se tem
para trazer a população nas sessões
da Câmara. Em sua opinião, porque a
comunidade não comparece, ou
comparece pouco nas sessões da
Câmara?
Rosely - Porque a população não se
sente responsável pela construção do
bem viver no município e acaba
delegando ao poder público essa
responsabilidade. Por isso, uma das
diretrizes da atual Mesa Diretora e da

Presidência da Casa é informar a
população sobre o que acontece na
Câmara, o que os Vereadores estão
fazendo, os projetos que estão
tramitando. Para isso criamos um jornal
impresso que circula mensalmente e um
boletim na TV Extremo Sul, além do site
que já existia e que foi reformulado.

CA: O vereador não tem o poder de
executar, pois são legisladores e fiscais,
não são executores. Porque então são
feitas tantas promessas?
Rosely - Por motivos eleitoreiros, isto é,
para conseguir votos e também por
desconhecimento sobre a função do
Vereador, da Câmara e até mesmo das
funções, poderes e deveres do Prefeito.

CA: Quais são seus Projetos até o
término do mandato?
Rosely - São muitos. Às vezes penso que
não dará tempo para concretizá-los. Mas
o principal, creio que é conseguir que a
população veja que a Câmara é um
espaço seu, um espaço privilegiado de
discussão e de debates sobre as soluções
possíveis e viáveis para os problemas da
nossa cidade. Gostaria que a população
compreendesse que sua participação é
essencial para que possamos construir
uma cidade melhor.

CA: Considerações Finais:
Rosely - Quero finalizar dizendo que
sou otimista e idealista. Acredito que
podemos construir um mundo melhor
para todos nós e que para isso é preciso
ter espírito de coletividade, de
comunidade. O bem estar pessoal está

assentado necessariamente no bem
estar social. Por isso me candidatei à
função de Vereadora, para dar a minha
contribuição para a construção de uma
cidade melhor.

Prestação de contas
detalhadamente as metas fiscais,
arrecadação, aplicações, dívidas e os índices
gastos com Saúde, Educação, Pessoal, entre
outros.

O prefeito esclareceu alguns pontos
de sua administração e respondeu aos
questionamentos dos presentes. Falou
sobre a inauguração das casas da Cohab,
das medidas para solucionar os problemas
com enchentes, de reforma na praça central
da cidade e na praça da Cólen, entre outros
assuntos.

A audiência serviu para que os
presentes pudessem tirar dúvidas com

relação à atual administração municipal,
pois várias questões foram debatidas e
respondidas pelo próprio prefeito.

Audiência Pública do Executivo
     realizada no dia 31 de maio no

plenário da Câmara Municipal prestou
contas do primeiro quadrimestre do ano.

Estiveram presentes a Presidenta
Rosely Moraes, Vice-Presidente Edivaldo
Bueno e Secretária Marina de Moura e
vereadores, Geraldo Aparecido, Luiz Paulo,
Airton Francisco, Airton Lopes, Maria do
Carmo e Olímpio Cláudio,  e população em
geral.

O prefeito municipal Benedito
Antônio Guimenti e a contadora da
Prefeitura Luciana Silva apresentaram
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Vereadores discutem reajuste de tarifa de
ônibus circular no município

No dia 09 de
junho a
C â m a r a
Munic ipa l
e s t e v e
representada
pelo vice-
presidente Edivaldo Bueno na solenidade
de 236 anos da Policia Militar de Minas
Gerais, realizada no Batalhão da PM em
Pouso Alegre..

No dia 10 de junho a Presidenta da
C â m a r a
R o s e l y
Moraes e
o Vice-
presidente
Edivaldo
B u e n o ,
marcaram

presença na Audiência Pública realizada
no município de Extrema para debater a
participação da cidade de Extrema na
Copa do Mundo de 2014.

voto,  justificando estar em dúvidas
com relação ao mesmo. Apenas
quatro vereadores votaram a favor
do Projeto, e aguardam  a reunião
com a empresa para definir algumas
questões.

Empresa  presta esclarecimentos
sobre tarifas e transporte no

município

Vereadores, procuradora  da
Prefeitura Municipal Dra Maria
Regina e representante da Empresa
Auto Viação Cambuí Benevenuto de Oliveira,
se reuniram do dia 28 de junho durante a reunião
de Comissões para discutirem questões
referentes ao Projeto de Lei nº 41.

O aumento da tarifa, de acordo com o
Projeto está embasado na variação do
combustível, tendo inclusive planilhas
demonstrativas anexado ao mesmo.

Os vereadores apontaram os
questionamentos da população,
principalmente nos Bairros dos Vazes, Cóllen e
Santo Expedito, com relação a colocação de
mais dois horários de circular.

De acordo com Benevenuto  o valor
cobrado atualmente é inviável e que para
ampliar os serviços é necessário mais

investimento por parte da Empresa.  Após
discussões, a Empresa propôs de imediato
ampliar mais dois horários intermediários
nesses bairros, às 9:00 e às 15:00 horas e que,
conforme aumentar a demanda, outros horários
poderão ser implantados. Benevenuto também
se colocou à disposição para acompanhar os
vereadores em reuniões nos Bairros e ouvir a
população com relação às demandas e
reclamações no que diz respeito ao transporte
no município.

Ficou definido a emissão de parecer
favorável ao Projeto e que em contrapartida, a
partir de segunda, dia 04 de julho irão circular
mais esses dois horários nos Bairros em
questão.

O “II Encontro da Mulher Rural” em
Cambuí realizado no dia 04 de junho pela
EMATER e SEDES - Secretaria de
Desenvolvimento Social reuniu mais de
1 2 0
mulheres. A
Presidenta
da Câmara
R o s e l y
M o r a e s
e s t e v e
p r e s e n t e
representando
o Poder Legislativo Municipal,
consolidando ainda mais a participação
feminina na sociedade.

Nas reuniões de Junho entrou em
tramitação na Câmara Projeto de Lei que
amplia o valor de repasse de subvenção
da Prefeitura ao Pronto Socorro/Hospital
Ana Moreira Salles de R$ 87 mil para R$
100 mil mensais. No total serão R$ 78 mil
a mais neste ano de 2011 para o
atendimento do Pronto Socorro de
Cambuí.

O Projeto de Lei da LDO – Lei de
Diretrizes Orçamentárias para 2012 teve

ampla discussão
e foi antecipada
por uma
a u d i ê n c i a
P ú b l i c a
realizada no dia
19 de maio, onde
a Assessora
Administrativa da Câmara Rosilene
Machado fez uma exposição do mesmo.
Após estudos foi apresentada uma emenda
Modificativa para adequação e
aprovação em turno único.

  Foi realizado no dia 26 de junho,  na
Escola Municipal Dr. Carlos Cavalcanti
às 9hs, a prova objetiva de múltipla

e s c o l h a
referente ao
c o n c u r s o
público da
C â m a r a
Municipal
para uma

vaga de Auxiliar Administrativo.
O resultado final será divulgado no dia
15 de julho, no site da câmara
www.camaracambui.mg.gov.br ou no site
da Exame Auditores e Consultores Ltda
www.exameconsultores.com.br

Em Destaque

Na décima reunião ordinária da
                Câmara Municipal de Cambuí,
vários projetos foram discutidos e votados.
Entre eles, o Projeto de Nº 41, que altera o valor
da Tarifa dos ônibus que prestam serviços
dentro município, foi o mais discutido pelos
vereadores.

O Projeto, de autoria do Executivo,
aumenta em 100% a tarifa, ou seja, de R$ 0,50
passa para R$ 1,00, sendo que a justificativa
para esse índice foi que, desde 2003 não há
reajuste e que mesmo com a correção o valor
ficará inferior aos cobrados nos municípios
vizinhos.

Como o Projeto ainda tem votação em
segundo turno, a Mesa Diretora da Câmara
solicitou uma reunião com a Empresa de ônibus
e o Executivo para que algumas questões
fossem discutidas antes dessa votação. Uma
delas é a possibilidade de ampliar a quantidade
de horários, principalmente nos Bairros dos
Vazes e Cóllen, reivindicação de grande parte
dos moradores destes bairros.

Mesmo com a reunião já marcada, os
vereadores Airton Lopes, Airton Francisco e
Luiz Paulo manifestaram-se contra o Projeto,
alegando que 100% é um índice muito alto e
que este aumento poderia ser feito  de forma
gradativa. Também os Vereadores Edivaldo
Bueno e Marina de Moura abstiveram-se  do
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Cambuí tem município italiano
como cidade-irmã

Indicações Aprovadas  e encaminhadas ao Executivo em Junho de 2011:

40 – Vereador Airton Francisco -
“Sejam realizadas obras de calçamento
de trecho de estrada do Bairro Lopes.”.
 41 – Vereador Airton Francisco -
“Seja implantada uma Unidade do

Projetos de Lei Discutidos e votados nas
Reuniões de Junho de 2011

Projeto de Lei nº 28: Aprova a LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2012. A discussão
deste Projeto foi antecedida pela Audiência Pública realizada no dia 19 de maio uma audiência
pública, onde a Assessora Administrativa Financeira da Câmara Rosilene Machado fez exposição
do Projeto. Após estudos foi apresentado Emenda Modificativa para adequação. Aprovada por
unanimidade em Turno Único.
Emenda Modificativa ao Projeto de Lei 28 (LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2012). –
Aprovada por Unanimidade em Turno Único.
Projeto de Lei nº 31,32 e 33:  Altera o Plano de Cargos e o Estatuto do Magistério do Município.
Aprovado por unanimidade em Segundo Turno.
Projeto de nº 35 :  Altera a composição do Conselho Municipal do Direitos da Criança e do
Adolescente. Aprovado por Unanimidade em Segundo Turno.
Projeto de Lei nº 36:  Cria gratificação aos servidores do SAAE que atuam como membros de
Comissões Permanentes. Aprovado por Unanimidade em Primeiro e Segundo Turno.
Projeto de Lei de nº 38: Diminui o valor do Orçamento da Câmara Municipal de Cambuí em R$
129.300,00 para cumprir determinação legal. Aprovado por unanimidade em Turno Único.
Projeto de Resolução nº 05: Altera estrutura administrativa da Câmara, criando cargo de assessor
de comunicação. Este Projeto foi debatido em Comissões e chegou-se ao consenso de se
apresentar uma emenda Modificativa classificando o cargo de provimento comissionado. Projeto
Aprovado por Unanimidade em Primeiro e Segundo Turno e EMENDA MODIFICATIVA em
Turno Único.
Projeto de Lei nº 39: Aumenta o repasse de subvenção da Prefeitura ao Pronto Socorro do
Hospital para R$ 100 mil. Aprovado por Unanimidade em Primeiro Turno.
Projeto de Lei nº 41: Altera o valor da tarifa de ônibus circular dentro do município. Aprovado
por Unanimidade em Primeiro Turno.
Projeto de Lei nº 42:  Disciplina o CRAS – projeto do governo do Estado fixando salário a mais
dois profissionais que não estavam inclusos no programa. Aprovado por Unanimidade em
Primeiro Turno.
Projeto de Lei de nº 43: Declara a Comuna de Polla na Itália, cidade irmã do município de Cambuí.
Aprovado por Unanimidade em Primeiro Turno.

Programa Saúde da Família no Bairro
Congonhal”.
 42 – Vereadora Marina de Moura -
“Sejam realizadas obras de construção
de um calçadão na Rua Amélia Lopes”.

informações e divulgação das
realizações culturais, turísticas,
desportivas, políticas e sociais; facilitar
contatos entre empresas, instituições
e órgãos de vários setores de cada país,
entre outros.

A proposta formalizada através
deste Projeto surgiu em razão de que
muitas famílias italianas se
estabeleceram em Cambuí entre o final
do século XIX e o início do século XX.

A participação destas famílias na
formação de Cambuí  motivou o
Legislativo a buscar restabelecer
relações destas famílias com a terra
natal, proporcionando o conhecimento
e a troca de experiências entre as
culturas.

“Gemellagio” , o Projeto
proposto pelo Legislativo já foi aceito
e aprovado junto à Comuna de Polla,
conforme contato realizado entre o
Legislativo e as autoridades do local.

Para a vereadora, autora do
projeto, esta declaração será um dos
momentos especiais para o município
de Cambuí, pois acredita que grandes
frutos nascerão dessa iniciativa.

Mais informações sobre o
Projeto acessem: http://
www.projetogemellaggio.blogspot.com/

Dia 22 de junho participaram do Projeto
“Educando para a Cidadania”  os

alunos da Escola Municipal Dr. Carlos
Cavalcanti e no dia 27 e 29 de junho

alunos de três turmas da Escola
Municipal Juca Pinto. Os estudantes

visitaram o espaço físico da Câmara e
tiveram palestra sobre o funcionamento

do Legislativo. Ao final da visita foi
oferecido um lanche aos participantes

do Projeto.

Em Destaque

De autoria da Vereadora
                Rosely Moraes, o Projeto
de Lei nº43/2011 declara a comuna de
Polla, Itália, cidade-irmã do município
de Cambuí. A intenção deste Projeto é
promover o intercâmbio e a
aproximação entre as cidades, em
todos os aspectos, principalmente nas
relações  culturais, sociais e
econômicas.

Os objetivos básicos são, o
fortalecimento dos laços de amizade
entre os povos, a celebração de ações,
acordos e programas visando o
intercâmbio social, cultural e
econômico, em especial os relativos à
organização, administração e gestão
urbana. Também  a troca de
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Bairro dos Vazes recebe vereadores

“Atendimento em Hospital” é tema de
debate em reunião de comissões

Bairro dos Vazes

População: 520 habitantes
Economia: Agricultura  - produção de leite,
milho, feijão, verduras, legumes e banana.
40% da população trabalham no campo e
60% na indústria, comércio e construção
civil na zona urbana.
Cultura: A Igreja centenária possui
característica colonial com a imagem da
padroeira, Nossa Senhora da Conceição,
em estilo barroco vinda de Portugal.
O Bairro possui uma escola municipalizada
desde 1994 com 150 alunos que atende
crianças desde a Educação Infantil até o
quinto ano.
A escola desenvolve o “Projeto de criança
para criança”, onde 35 crianças têm
atividades extra-curriculares, como Futsal
e curso de inglês.
O Bairro possui ainda um campo de futebol,
uma praça, cachoeiras e festas tradicionais
como, junina e a da Padroeira.
Com uma
Associação de
M o r a d o r e s
atuante, o Bairro
dos Vazes é um

dos bairros
m a i s
antigos do
município.

1ª Reunião Itinerante da Câmara Municipal reúne moradores para discutir reivindicações

até a escola, uma quadra de esportes, a
reforma e manutenção da Praça central,
implantação da Internet no Bairro, Falta de
segurança, manutenção da estrada com
brita, falta de um local para recebimento
de correspondências, melhoria no
transporte coletivo com mais horários,
manutenção do campo e uma proteção na
lateral da ponte, entre outros. Também foi
reivindicado pelos moradores a canalização
com manilhas  na estrada, pois quando
chove a água inunda a estrada.

No encerramento, Rosely
agradeceu a organização e a participação
de todos e disse que foram apontadas
muitas questões importantes. Também disse
que não estão fazendo promessas de que
todas as reivindicações serão atendidas, mas
estão assumindo o  compromisso de levar
ao Executivo as questões.

A presidenta salientou que
“...nenhum Poder Público sozinho
consegue solucionar todos os problemas,
muitos,  a própria comunidade, a Associação
e a união dos moradores podem fazer ações
que resolvam...”.

ambulatorial existem as Policlínicas e
os PSF da cidade e que o Pronto
Socorro não está deixando de atender
aos casos de urgência e emergência.

A questão, por ser polêmica e
levantar discussões variadas entre os
cidadãos, motivou a Mesa Diretora da
Câmara a promover a audiência
Pública do dia 16 de junho onde se
debateu sobre o assunto.

Na sexta-feira, dia 27 de maio, os
 vereadores de Cambuí

realizaram, no Centro comunitário do Bairro
dos Vazes, a 1ª Reunião Itinerante do
Legislativo Municipal.

O Projeto “Câmara Itinerante” faz
parte de uma das ações da atual Mesa
Diretora da Câmara e tem por objetivo levar
o Poder Legislativo até as comunidades,
tanto da Zona rural quanto urbana, para
que, ouvindo os moradores, suas
reivindicações e dificuldades, possam
elaborar um documento e encaminhar ao
Executivo para que, dentro das
possibilidades, este tome as devidas
providências.

Estiveram presentes, a Presidenta
Rosely Morais, o Vice-Presidente Edivaldo
Bueno, a Secretária Marina de Moura, os
vereadores Airton Francisco, Airton Lopes,
Geraldo Aparecido e Olímpio Cláudio.

O presidente da Associação
Alessandro Aparecido da Silva agradeceu
a presença dos vereadores e parabenizou
o Projeto “Educando para a Cidadania”.
Alessandro apontou as reivindicações do
Bairro, como a continuidade do calçamento

Antes do início da reunião de
       Comissões no dia 31 de maio,

alguns  vereadores levantaram a questão
do Hospital e das medidas tomadas pela
atual administração com relação ao
atendimento do Pronto Socorro em limitar-
se a atender urgência e emergência.

O Diretor Legislativo e também
provedor do Hospital Daniel Inocêncio,
presente na reunião, explicou que a medida
foi necessária, pois, para atendimento


