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Bairro Jardim Santo Expedito é o 1º a receber o
Poder Legislativo em 2014

Ouvir as reivindicações
dos cidadãos, conhecer de
perto a realidade dos bair-
ros e demonstrar como
acontecem as reuniões na
Câmara de Cambuí, estes
têm sido os pilares das
Câmaras Itinerantes. Du-
rante a primeira reunião
realizada em 2014 os Ve-
readores Luiz Paulo, Lúcia
Leite, Moisés Moraes e
Olímpio Cláudio se reuni-
ram com os moradores do
Bairro Jardim Santo Expe-
dito no dia 25 de abril.

As principais reclama-
ções no bairro estão liga-
das ao transporte, calça-
mento e atendimento mé-
dico. De acordo com o
professor Paulo Veloso de
Souza a questão mais gra-
ve é a superlotação dos ve-

ículos que transportam os
estudantes da rede pública,
“essa situação tem que ser
resolvida rapidamente, an-
tes que ocorra um aciden-
te, pois trata-se da seguran-
ça de nossas crianças.”

Outro ponto destacado
foi o calçamento, um pro-
blema antigo dos morado-
res, tendo em vista que ape-
nas duas das seis ruas prin-
cipais são calçadas. “Em
dias de chuvas as ruas ficam
intransitáveis. Acredito que
caso seja feito o calçamen-
to todo mundo sai ganhan-
do, pois os moradores te-
rão mais qualidade de vida
e a Administração irá gas-
tar menos com a manuten-
ção das ruas no bairro”, res-
saltou José Wilson Fabiano.

Segundo a
Agente de Saúde,
Fabiana Aparecida,
o atendimento
médico tem sido
dificultado pela
falta de um espa-
ço específico
para realização de
campanhas de va-
cinação e atendi-
mento básico.
“Há muitas mães

que precisam realizar o
acompanhamento mensal
de crianças menores de 5
anos e tem de se deslocar
até o posto São Judas para
isso, um transtorno que po-
deria ser resolvido caso
houvesse uma sala para

atendimento no bairro”.
Outra reivindicação é a

construção de uma área de
lazer, tendo em vista que o
campo de futebol utilizado
pelos moradores está
inacabado. Além do campo,
os participantes solicita-
ram a construção de um sa-
lão adequado para realiza-
ção de cursos e atividades
destinadas aos jovens do
bairro.

O Presidente da Câmara
Luiz Paulo, esclareceu que
algumas das reivindicações
já possuem indicação do
Legislativo para que sejam
realizadas, mas que serão
reforçadas no documento
entregue ao Executivo nos

próximos dias.
Para o Presidente da Asso-

ciação do Bairro, Ricardo
Nunes, essa iniciativa da Câ-
mara é um passo importante
que ajuda no esclarecimento
de muitas dúvidas da popula-
ção e colabora para que os Par-
lamentares conheçam a reali-
dade dos bairros. “Se uma úni-
ca pessoa reivindicar nada
acontece, mas se as pessoas
se unirem fica mais fácil al-
cançar nossos objetivos. Nós
que moramos em bairros
mais retirados nos sentimos
esquecidos, porém esse pro-
jeto demonstra que os Verea-
dores estão dispostos a con-
tribuir para melhorar nossa
realidade”.
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Palavra do Presidente

Luiz Paulo
Presidente da Câmara
Municipal de Cambuí

Luiz Paulo Nepomucenia
Presidente da Câmara

Edna Maria Dias
Técnica Contábil
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DESPESA
     Orçamentária                          220.550,18
     Extra-orçamentária                   42.126,04
Saldo p/ o Exercício Seguinte      501.926,62
Total                            764.602,84

BALANÇO FINANCEIRO ATÉ MARÇO / 2014

RECEITA
     Orçamentária                       0,00
     Extra-orçamentária              500.251,79
Saldo Exercício Anterior           264.351,05
Total            764.602,84

BALANÇO PATRIMONIAL ATÉ MARÇO / 2014

ATIVO
Bancos                 501.926,62
Bens Móveis                 121.033,45
Bens Imóveis                 611.550,00
Almoxarifado                   29.598,48
Soma do Ativo Real                   1.264.108,55

Compensado                            0,00
Total                           1.264.108,55

PASSIVO
Restos a pagar                 17.901,45
Depósitos                   2.852,82

Soma do Passivo Real                  20.754,27
Saldo Patrimonial
  Ativo Real Líquido                1.243.354,28
  Compensado                          0,00
Total                         1.264.108,55

VARIAÇÕES PASSIVAS
Resultantes Execução Orçamentária
  Despesas Orçamentária   220.550,18
  Mutações Patrimonias 0,00
Independentes Execução Orçamentária
  Diversos                    5.258,28
Soma                225.808,46
Superávit                234.026,13
Total                            459.834,59

DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ATÉ MARÇO / 2014

VARIAÇÕES ATIVAS
Resultantes Execução Orçamentária
  Receita Orçamentária                           0,00
  Mutações Patrimonias              0,00
Independentes Execução Orçamentária
  Diversos                459.834,59
Soma                459.834,59
Déficit                                                    0,00
Total                             459.834,59

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ATÉ MARÇO / 2014

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

PREVISÃO
0,00
0,00
0,00

2.097.000,00
2.097.000,00

FIXAÇÃO
2.095.500,00

1.500,00
2.097.000,00

0,00
2.097.000,00

EXECUÇÃO
0,00
0,00
0,00

220.550,18
220.550,18

EXECUÇÃO
219.521,86

1.028,32
220.550,18

0,00
220.550,18

DIFERENÇAS
0,00
0,00
0,00

-1.876.449,82
-1.876.449,82

DIFERENÇAS
-1.875.978,14

-471,68
-1.876.449,82

0,00
-1.876.449,82

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

Tiragem: 6.000 mil exemplares
Finalizado no dia 30/04/14 às 17h

            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
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Escala de plantão de atendimento a população

Data Horário Vereador

Segunda-feira - 05/05
Terça-feira - 06/05

Quarta-feira - 07/05
Quinta-feira - 08/05
Sexta-feira - 09/05

Segunda-feira - 12/05
Terça-feira - 13/05

Quinta-feira - 15/05
Sexta-feira - 16/05

Segunda-feira - 19/05
Terça-feira - 20/05

Quarta-feira - 21/05
Quinta-feira - 22/05
Sexta-feira - 23/05

Segunda-feira - 26/05
Terça-feira - 27/05

Quinta-feira - 29/05
Sexta-feira - 30/05

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

Luiz Finamor
José do Carmo

Luiz Carlos
Moisés Moraes

Lúcia Leite
Maria do Carmo
Olímpio Cláudio
Airton Francisco

Luiz Finamor
José do Carmo

Luiz Carlos
Moisés Moraes

Lúcia Leite
Maria do Carmo
Airton Francisco
Olímpio Cláudio

Luiz Finamor
José do Carmo

Maio/2014

Contribuir para a implementação de ações que possibilitem melhores condições de vida à população é uma das principais funções do Poder
Legislativo. Por esse motivo temos nos empenhado para que Projetos que beneficiem os cambuienses sejam debatidos com responsabilidade e
rapidez, possibilitando desta forma mais qualidade de vida para nossos cidadãos.

Entre os meses de março e abril, a Câmara aprovou cinco modificações no Orçamento fixado para o ano de 2014, possibilitando entre outras
coisas que o Município possa ampliar a oferta de atendimento médico, por meio da construção de novas Unidades Básica de Saúde (UBS) e a
reforma de UBS já instaladas em Cambuí e ainda subsidiar melhorias na zona rural com recursos do Programa Nacional de Habitação Rural
(PNHR).

Também atuamos como fiscalizadores das ações realizadas pelo Poder Executivo, formalizando nossos apontamentos
através das indicações enviadas à Administração, principalmente em temas relacionados a transporte e urbanização.

Cientes de que o Vereador tem de estar capacitado para sua função, temos buscado nos especializar em encontros e
simpósios realizados por entidades de renome como a Associação Mineira de Municípios (AMM) e o Instituto Tiradentes,
onde recebemos orientações de especialistas em Administração Pública.

Porém para que possamos exercer efetivamente nossa função é preciso contato direto com a população, para que ela
possa apresentar suas principais necessidades. Nesse sentido estivemos reunidos no final de abril com os moradores do
Bairro Santo Expedito, que apesar de fazer parte zona urbana sofre com questões como falta de calçamento e de um local
apropriado para o atendimento médico.

Estamos buscando meios para que esses pedidos possam ser atendidos e contamos com a participação dos cambuienses
nas Reuniões e Audiências Públicas, para que a Câmara possa ser a voz do seu povo frente ao Poder Executivo.

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.



Cambuí  -  Março e Abril de 2014Câmara em Ação 3
Projetos em caráter de urgência intensificam trabalhos do

Poder Legislativo

Os trabalhos do Poder
Legislativo foram intensifi-

cados nos meses de março e
abril, devido a tramitação de

14 Proposi-
ções, sendo
sete em cará-
ter de urgência,
o que exigiu a
realização de
duas Reuniões
Extraordinári-
as.

Durante a
5ª Reunião Or-
dinária o se-
nhor Carlos
Henrique da

Silva, Presidente da Câmara
Municipal de Córrego do

Bom Jesus, fez o uso da tri-
buna para expor os proble-
mas causados pela mudan-
ça de localização do ponto
de ônibus circular entre
Cambuí - Córrego do Bom
Jesus e falou sobre os tra-
balhos realizados pelo
Hospital Ana Moreira
Salles.

Devido as questões
apresentados pelo senhor
Carlos Henrique da Silva,
a senhora Márcia Ramos,
provedora do Hospital Ana
Moreira Salles (HAMS),

fez o uso da tribuna durante
a 6ª Reunião Ordinária e es-
clareceu que o Hospital re-
aliza prestações de contas
mensalmente para as Prefei-
turas que subvencionam o
Pronto-Socorro da Institui-
ção. “Atualmente o HAMS
recebe R$281 mil de sub-
venções para manter o
Pronto-Socorro, porém os
gastos são maiores que a ver-
ba recebida e não há como
contratar mais médicos sem
comprometer a administra-
ção da Instituição”.

COMUNICADO DO CARTÓRIO
ELEITORAL DE CAMBUÍ

O Cartório Eleitoral comunica aos eleitores de Cambuí que foi criado
novo local de votação, na Escola Municipal Lino Lopes da Conceição,
situada à Rua Goiás, 400, Bairro Colinas do Itaim. Nessa escola há
acessibilidade para eleitores idosos e portadores de necessidades es-
peciais. Os interessados em mudar o local de votação ou regularizar
seu título deverão ir ao Cartório Eleitoral, das 12 às 18h, até 07 de maio
de 2014, quando ocorrerá o fechamento do cadastro para realização das
Eleições/2014.

De autoria do Poder Executivo
Projeto de Lei nº15: Autoriza isenção de obrigação que se refere o Artigo 50
caput da Lei 1.566/2001 - Autoriza a empresa Wisecase a desmembrar
125.564m2, ficando isenta temporariamente da obrigação de transferir ao mu-
nicípio 15% da gleba. Aprovado por unanimidade em primeiro e segundo
turno.
Emenda Modificativa nº 01 ao Projeto de Lei nº 15/2014: Altera os arti-
gos 1º e 2º do Projeto de Lei nº 015/2014. Aprovado por unanimidade em
turno único.
Projeto de Lei nº16: Dispõe sobre a Doação de Área à Empresa Saj Indús-
tria e Comércio Eireli-ME. Aprovado por unanimidade em primeiro e se-
gundo turno.
Projeto de Lei nº17: Autoriza a venda e altera alínea C do Artigo 3 da Lei
1.952/2007. Retirado pelo autor
Projeto de Lei nº18: Autoriza a abertura de Crédito Especial no Orçamento
vigente, no valor de R$ 56.300,00. Aprovado por unanimidade em turno único.
Projeto de Lei nº19: Autoriza a abertura de Crédito Especial no Orçamento
vigente, no valor de R$11.129,33, para repasse ao Consórcio Intermunicipal de
Saúde da Macro Região do Sul de Minas –CISSUL. Aprovado por unanimi-
dade em turno único.
Projeto de Lei nº20: Autoriza a abertura de Crédito Especial no Orçamento
vigente, no valor de R$ 20 mil, destinado ao Programa Nacional de Habitação
Rural – PNHR. Aprovado por unanimidade em turno único.
Projeto de Lei nº21: Autoriza a abertura de Crédito Suplementar no Orça-
mento vigente, no valor de R$ 888.267,86. Aprovado por unanimidade em
turno único.
Projeto de Lei nº22: Dispõe sobre o Imposto Sobre Serviços de Qualquer
natureza - ISSQN, revoga o capítulo II do Titulo II do Livro I, Artigos de 41 a
83, do Código Tributário Municipal - Lei Complementar nº 001 de 31 de dezem-
bro de 2001 e Lei nº 1.755 de 31 de dezembro de 2004. Aprovado em primei-
ro turno por 5 votos favoráveis e 4 abstenções.
Projeto de Lei nº23: Dispõe Sobre a Isenção de Tributos Municipais e reali-
zação de obras de melhorias no pátio da Indústria Soufer Industrial Ltda. Apro-
vado por unanimidade em primeiro e segundo turno.
Projeto de Lei nº24: Autoriza a abertura de Crédito Especial no orçamento
vigente, Lei Municipal nº 2.341 de 2013, R$ 40.500,00 - Programa Mais Médi-
cos do Brasil. Aprovado por unanimidade em turno único.
Projeto de Lei nº25: Dispõe sobre o cumprimento das obrigações de oferta
moradia, deslocamento, alimentação e água potável, assumidas com o Projeto
Mais Médicos para o Brasil, no âmbito do Município de Cambuí, em conformi-

De autoria da Mesa Diretora
Projeto de Resolução nº01/14: Altera o Anexo I do projeto de Resolução nº
414/2011. Aprovado em segundo turno.

Indicações apresentadas nos meses de março e abril

Moções aprovadas entre os meses de março e abril

Projetos tramitados entre os meses de março e abril

De autoria do Vereador Airton Francisco
Emenda ao Projeto de Resolução nº 01/14: Altera o Anexo I do Projeto de
Resolução nº 01/2014. Aprovado por unanimidade em turno único.

De autoria do Vereador Moisés Moraes
Nº 13: Seja executado trabalho de limpeza das vias do Bairro Jardim Santo Expedito.
Nº 16: Sejam realizadas obras de melhorias na Estrada do Bairro dos Silvas.
De autoria do Vereador José do Carmo
Nº 14: Seja modificada a sinalização em trecho da Rua Luiz Gama.
De autoria do Vereador Airton Francisco
Nº 15: Sejam implantadas modalidades esportivas para os alunos das Escolas Mu-
nicipais Ana Silvério de Almeida e João Fanuchi.
Nº 18: Que o SAAE execute um trabalho em parceria com os proprietários de
imóveis que possuam nascentes, de modo que seja mantida a preservação destas.
De autoria do Vereador Olímpio Cláudio
Nº 17: Seja feito trabalho de limpeza em trecho da estrada do Bairro Criciúma.
De autoria dos Vereadores José do Carmo e Luiz Finamor
Nº20: Seja estabelecido o estacionamento em apenas um lado da Avenida
Tiradentes, nas proximidades do Ginásio Poliesportivo.
Nº21: Sejam pintadas as vagas de estacionamento nas vias públicas
Nº22: Sejam executadas obras de melhorias na pavimentação existente em trecho
da Rua Lino Lopes da Conceição.

De autoria dos Vereadores Moisés Moraes e Lúcia Leite
Nº 07: Moção de Pesar aos familiares do Sr. Benedito Inácio dos Santos.
De autoria de todos os Vereadores:
Nº 09: Moção de Pesar ao familiares do Dr. Lemar Flávio Baião Ribeiro
Nº 12: Moção de Pesar aos familiares do Sr. José Benedito Tovazzi.
De autoria da Vereadora Perla Tovazzi
Nº 10: Moção de Pesar ao familiares da Sra. Vicentina Elias da Silva.
De autoria dos Vereadores Maria do Carmo e Airton Francisco
Nº 11: Moção de Aplauso ao Governador do Estado Alberto Pinto Coelho.

Cartório Eleitoral
Rua David Bueno, 48, São Benedito - 3431-2233
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Proteção ao animal será tema de Audiência Pública no

mês de junho em Cambuí

O respeito ao direito dos
animais, assim como as rique-
zas naturais, precisam ser en-
carados como potenciais
ações sociais, onde os entes
públicos assumem suas res-
ponsabilidades e o cidadão
reconhece e trabalha em prol

da importância da conservação
e validação dos direitos dos ani-
mais.

Criado em dezembro de
2013, o Movimento Parlamen-
tar de Defesa Animal do Sul de
Minas (MPDA) reúne verea-
dores de diversas cidades do

Sul de Minas e pes-
soas engajadas na
causa, em busca de
políticas públicas
sólidas que garan-
tam o bem-estar dos
animais. Entre as
ações, o Movimen-
to pretende propor,
analisar, desenvolver
estudos, projetos e
debates que levem à
conscientização da

população sobre a importância
da castração e adoção e ainda
chamar a atenção do Poder
Público para o crescimento do
número de animais abandona-
dos nas ruas, o que tem se
transformado em uma proble-
ma de saúde pública.

Durante a 3ª reunião reali-
zada pelo MPDA em Pouso
Alegre no dia 02 de abril o ve-
reador Airton Francisco Perei-
ra, de Cambuí, foi eleito coor-
denador regional do MPDA.
Junto com ele, foram escolhi-
dos como coordenadores re-
gionais os vereadores Luiz
Fernandes Gonzaga (Itajubá),
Carlos Henrique da Silva
(Córrego do Bom Jesus),
Carlos Ferreira da Costa Filho
(Varginha), Carlos Roberto
Laudares (Jacutinga) e Flávio
da Silva Santos (Monte Santo
de Minas). O vereador Hélio
Carlos de Oliveira (Hélio da
Van), de Pouso Alegre, foi es-
colhido como o Coordenador
Geral do Movimento.

Para Airton Francisco Pe-
reira, essa luta é de extrema
importância. “A situação de
abandono de animais é um
problema nacional. Estamos
nos unindo em busca de solu-
ções para esse e outros pro-
blemas que envolvam os ani-
mais”.

Com o intuito de ampliar
esse debate a Câmara de
Cambuí em parceria com o
Movimento Parlamentar de
Defesa Animal do Sul de Mi-
nas e ONG ‘Quem ama cui-
da’ irá promover no dia 29 de
junho às 15 horas, Audiência
Pública no Plenário da Câma-
ra. Faça parte desse movi-
mentos, participe!

A Câmara esteve presente
Os Vereadores Luiz Paulo, Airton Francisco, Lúcia Leite, Maria do Carmo e
José do Carmo participaram nos dias 26 e 27 de março, do IV Congresso
Mineiro de Vereadores, realizado em Belo Horizonte pela Associação Mineira
de Municípios – AMM. Durante o encontro foram ministradas sete palestras
com o intuito de esclarecer os Vereadores a respeito da sua função no serviço
público com ênfase na importância da atenção à ética e o compromisso com a
gestão pública.

Os parlamentares Airton Francisco, José do Carmo, Luiz Finamor e Maria do
Carmo estiveram presentes na cerimônia de posse do Governador de Minas,
Alberto Pinto Coelho, que assumiu o cargo deixado por Antonio Anastasia, no
dia 04 de abril. Durante seus quatro mandatos como Deputado Estadual, Alberto
Pinto Coelho contribuiu para diversas melhorias em Cambuí.

FAÇA PARTE DAS DISCUSSÕES SOBRE A
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2015

 A Audiência Pública para apresentação da Lei de Diretrizes
Orçamentárias (LDO) de 2015 é um instrumento fundamental

para a conscientização comunitária, que legitimiza a
participação da população nos temas de interesse público. No

momento serão apresentadas as prioridades orçamentárias
para o próximo ano.

Plenário da Câmara Municipal
Rua Ver. Adolfo Ferreira da Silva, 81 - Jd São Benedito

Vereadores recebem Medalha Dom Pedro II
Os Vereadores Luiz Finamor (DEM), Maria do Carmo (PP) e Luiz Paulo (PV) receberam uma avaliação positiva

da população, conforme pesquisa que mediu a atuação dos vereadores, realizada pelo Instituto Tiradentes, nos
meses de janeiro e fevereiro de 2014. A pesquisa foi realizada por telefo-
ne, com a questão: Na sua opinião, qual o vereador mais atuante de
Cambuí.

Os eleitos juntamente com o Vereador José do Carmo que represen-
tou o Presidente da Câmara, Luiz Paulo, participaram nos dias 03 e 04
de abril do 78º Simpósio Brasileiro de Prefeitos, Vereadores, Secretári-
os e Assessores Municipais, em Belo Horizonte. Na oportunidade foi-

lhes entregue a Medalha Imperador Dom Pedro II conferida a políticos apontados por eleitores do município pelos
significativos trabalhos, prestados à comunidade.

11 de junho às 19h
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