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Câmara aprova redução no percentual de
Suplementação Orçamentária

 A Audiência Pública para apresentação da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2014 é um instrumento
fundamental importantepara 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.
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Os Vereadores aprova-
ram no início de abril, a re-
dução no índice de
suplementação do orça-
mento para o ano de 2013.

do Poder
Executivo.
Antes par-
te das
modifica-
ções eram
realizadas
sem a par-
ticipação
do Poder
Legislativo.
A g o r a ,
com o
novo índi-
ce de
suplemen-
tação, fu-
turas alte-
rações or-

últimos anos tem destacado
em seus pareceres o alto ín-
dice de percentual para a
suplementação do Orça-
mento, através de Decretos
expedidos pelo Poder Exe-
cutivo. A alteração na Lei
pretende ainda aumentar a
transparência nas ações or-
çamentárias executadas pela
Prefeitura e ampliar o poder
fiscalizador dos Parlamenta-
res.

Segundo o Presidente,
Luiz Paulo Nepomucenia, o
novo percentual fortalece o
Legislativo, tendo em vista
que antes de qualquer alte-
ração na programação do
Orçamento, que exceda os
5%, a mudança deverá ser
analisada pelos Vereadores.
“Nosso objetivo é trabalhar
pelo bem comum do Muni-

O percentual de 30% antes
aprovado por meio da Lei
N.º 2287/12 (Orçamento
Municipal para 2013), foi
reduzido para 5%, a pedido

cípio e com esta modifica-
ção poderemos acompa-
nhar de perto os projetos a
serem realizados pelo Exe-
cutivo”.

Três Projetos de Crédi-
to Suplementar, que juntos
somam R$ 1.910 milhões,
ou seja, 3,7% do Orçamen-
to foram aprovados desde
o início do ano para aten-
der as demandas solicitadas
pela Prefeitura. É importante
salientar que a atual Admi-
nistração executa o orça-
mento de R$ 52.650 mi-
lhões programado pela ges-
tão passada, que tem entre
as prioridades obras de cal-
çamento e asfáltica, refor-
ma de praças e obras de
redes e ramais de água e
esgoto, na zona rural e ur-
bana.

çamentárias deverão ser ana-
lisadas pelos Parlamentares.

A iniciativa é reflexo da
orientação do Tribunal de
Contas do Estado, que nos

Obra da Rodovia MG-295 é tema de reunião em Belo Horizonte
com Secretário da Setop

No dia 03 de abril, os Vereadores de Cambuí se reuni-
ram com o Secretário de Estado de Transportes e Obras
Públicas (SETOP), Carlos Melles, para tratar da realiza-
ção das obras de asfaltamento do trecho da Rodovia MG-
295, que liga Cambuí a Consolação, através do Programa
Caminhos de Minas.

Os Parlamentares ressaltaram a importância da obra e
pediram que a mesma seja em breve executada. De acor-
do com o Secretário, todos os esforços estão sendo feitos
no sentido de atender esta reivindicação tão importante que
irá beneficiar toda a região.
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Palavra da Presidente
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Luiz Paulo Nepomucenia
Presidente da Câmara

Edna Maria Dias
Técnica Contábil

CRC/MG 077.958/O-8

Luiz Paulo
Presidente da Câmara
Municipal de Cambuí

Fazer a diferença neste mandato é buscar a transparência dos atos dos Vereadores, para poder apoiar projetos que realmente tragam benefícios à
população. É importante que o Vereador seja honesto e bem represente a vontade da população e do bem comum. Na verdade, o Vereador exerce
um poder confiado pelo eleitor para buscar a satisfação dos seus direitos que não podem ser negados ou subtraídos.

Ser nobre e prestativo faz parte do cotidiano do Parlamentar, que verdadeiramente quer falar em nome do povo.
Trabalhar pelo social é fazer valer sua atribuição. Só por existir, o Vereador já justifica sua função de garantir o acesso do
cidadão a política.

É preciso que o cidadão confie em seu Vereador e tenha conhecimento do valor e da necessidade de sua existência. É
preciso também que os Vereadores conheçam e exerçam com responsabilidade suas funções. A intenção no mandato é
simplesmente: “Manter o bem-estar do povo, através de ações voltadas para o interesse do bem comum”.

O ponto de partida dos trabalhos será sempre o cidadão. Buscar novos caminhos, garantindo a participação do povo
que orienta o seu representante nos objetivos comuns.

Cada Vereador é responsável e capaz de realizar essas tão desejadas mudanças sociais, para que o município tenha mais
saúde, mais educação, mais segurança e seja um lugar cada vez mais agradável para se viver.

Neste mandato a força popular tem muita importância para a transformação de nosso município, porque a opinião
reafirma nosso sonho de uma cidade cada vez mais desenvolvida.

Este é nosso objetivo. Uma união com a população movimentará a sociedade abrindo novas oportunidades onde o
povo e Vereadores se unirão num só objetivo.

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!

            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 2013/2014
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

Maio
Dia 07 - 8ª Reunião Ordinária
Dia 21 - 9ª Reunião Ordinária

Maio        Dia 14
                   Dia 28

Reuniões de Comissões

Junho Dia 11
Dia 25

Junho
Dia 04 -  10ª Reunião Ordinária
Dia 18 -  11ª Reunião Ordinária

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ATÉ MARÇO / 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

186.316,74
186.316,74

EXECUÇÃO
186.316,74

0,00
186.316,74

0,00
186.316,74

DIFERENÇAS
0,00
0,00
0,00

-1.713.683,26
-1.713.683,26
DIFERENÇAS
-1.713.683,26

0,00
-1.713.683,26

0,00
-1.713.683,26

DESPESA
Orçamentária                186.316,74
Extra-orçamentária                        12.203,06
Saldo p/ o Exercício Seguinte         270.802,63
Total                             469.322,43

BALANÇO FINANCEIRO ATÉ MARÇO / 2013

RECEITA
Orçamentária        0,00
Extra-orçamentária                454.415,83
Saldo Exercício Anterior           14.906,60
Total          469.322,43

BALANÇO PATRIMONIAL ATÉ MARÇO / 2013

ATIVO
Bancos              270.802,63
Bens Móveis              122.480,70
Bens Imóveis              611.550,00
Almoxarifado                24.939,24
Soma do Ativo Real                  1.029.772,57

Compensado                         0,00
Total                        1.029.772,57

PASSIVO
Restos a pagar                7,61
Depósitos         7.123,96

Soma do Passivo Real         7.131,57
Saldo Patrimonial
Ativo Real Líquido          1.022.641,00
Compensado                0,00
Total               1.029.772,57

VARIAÇÕES PASSIVAS
Resultantes Execução Orçamentária
  Despesas Orçamentária          186.316,74
  Mutações Patrimonias          0,00
Independentes Execução Orçamentária
  Diversos               4.794,76
Soma           191.111,50
Superávit           248.435,49
Total                        439.546,99

DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ATÉ MARÇO / 2013

VARIAÇÕES ATIVAS
Resultantes Execução Orçamentária
  Receita Orçamentária                  0,00
  Mutações Patrimonias              800,00
Independentes Execução Orçamentária
  Diversos       438.746,99
Soma       439.546,99
Déficit                                           0,00
Total                    439.546,99

Câmara Municipal divulga edital para
vaga de Auxiliar de Serviços Gerais
A Câmara Municipal divulgou no dia 17 de abril o edital do concurso para

vaga de Auxiliar de Serviços Gerais. Os interessados devem ter ensino funda-
mental completo e o aprovado receberá remuneração inicial de R$ 736,01.

A empresa Exame Auditores & Consultores foi contratada para organizar a
seleção e receberá inscrições, a partir das 9h do dia 25 de junho, por meio de
sua página na internet (www.exameconsultores.com.br). Será possível se ins-
crever até as 23h59 do dia 24 de julho, pagando uma taxa de R$ 40,00. O
período para pedido de isenção da taxa de inscrição será de 10 a 12 de junho.

A prova será aplicada no dia 25 de agosto de 2013, na Escola Municipal Dr.
Carlos Cavalcanti, com duração máxima de três horas. A avaliação será com-
posta de 30 questões de múltipla escolha, que abordarão conteúdos de língua
portuguesa, matemática e conhecimentos gerais.

Mais informações no site da Câmara Municipal
(www.camaracambui.mg.gov.br) e no site da empresa Exame Auditores & Con-
sultores (www.exameconsultores.com.br).

Os Vereadores aprovaram durante a 7ª Reunião Ordinária, realizada no dia 16
de abril, o Projeto de Resolução n.° 02/2013, que retira o Presidente da Câmara da
escala dos plantões de atendimento à população.

A mudança foi aprovada, tendo em vista o grande número de atribuições do
cargo, que exige do Presidente maior disponibilidade para os trabalhos administrati-
vos. Entretanto, o Vereador Presidente Luiz Paulo afirmou que continuará atenden-
do aos cidadãos, que poderão agendar as visitas pelo telefone 3431-1990.

Confira a programação dos atendimentos no mês de maio.

Plantão de Atendimento

Vereador

Olímpio Cláudio

Luiz Finamor

José do Carmo

Maria do Carmo

Luiz Carlos

Lúcia Leite

Moisés Moraes

Airton Francisco

Olímpio Cláudio

Luiz Finamor

José do Carmo

Lúcia Leite

Luiz Carlos

Maria do Carmo

Moisés Moraes

Airton Francisco

Olímpio Cláudio

Luiz Finamor

José do Carmo

Data

Quinta-feira – 02/05

Sexta-feira – 03/05

Segunda-feira – 06/05

Terça-feira – 07/05

Quarta-feira – 08/05

Quinta-feira – 09/05

Sexta-feira – 10/05

Segunda-feira – 13/05

Terça-feira – 14/05

Quarta-feira – 15/05

Quinta-feira – 16/05

Sexta-feira – 17/05

Segunda-feira – 20/05

Terça-feira – 21/05

Quarta-feira – 22/05

Quinta-feira – 23/05

Segunda-feira - 27/05

Terça-feira - 28/05

Quarta-feira - 29/05

Horário

09 às 12h

09 às 12h

09 às 12h

09 às 12h

09 às 12h

14 às 17h

14 às 17h

09 às 12h

09 às 12h

09 às 12h

09 às 12h

14 às 17h

09 às 12h

09 às 12h

14 às 17h

09 às 12h

09 às 12h

09 às 12h

09 às 12h
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Obras públicas: Legislativo atento

As melhorias no calça-
mento e na limpeza de lotes
e áreas públicas, a amplia-
ção no atendimento médico
e o maior acesso a setores
ligados à assistência social
são temas presentes nas in-
dicações dos Vereadores
desde o início do ano.

Mesmo cientes de que a
Administração precipara
atender a todas as deman-
das, os Parlamentares têm
cobrado uma atuação pontu-
al do Governo em setores

que requerem urgência. E
grande parte essas indicações
são destinadas à Secretaria
de Obras e Serviços Públicos,
responsável pela execução
dos reparos na infraestrutura
do Município. Por esse moti-
vo o Secretário João Carlos
Finamor Lambert, apresen-
tou durante a 4ª Reunião Or-
dinária um balanço dos pri-
meiros meses de trabalho e
informou a situação orçamen-
tária da secretaria, que nos
primeiros dois meses já havia

empenhado boa par-
te do orçamento anu-
al, e destacou que por
esse motivo, somen-
te ações prioritárias
tem sido realizadas.

Contudo, os Ve-
readores têm busca-
do atender as reivin-
dicações da popula-
ção e apresentado
as prioridades que
devem ser implemen
tadas pela Adminis-
tração.

Indicações apresentadas entre março e abril

De autoria do Vereador José do Carmo
N° 35: Que o Executivo realize obras de calçamento da Rua Antônio Lopes Sobrinho à partir do nº 659/670
em diante, no bairro Nossa Senhora Aparecida.
N° 39: Seja efetuada operação tapa-buracos em toda extensão da Avenida do Carmo
N° 40: Seja efetuada a limpeza da área onde está situado o ponto telefônico no bairro de Furnas.
De autoria do Vereador Luiz Finamor
N° 43: Seja construída uma caixa coletora de esgoto na Avenida Mariana Ramos Ribeiro.
N° 44: Seja feito estudo para implantação de um centro de Educação Infantil no bairro Jardim Américo.
N° 46: Sejam mantidos profissionais médicos para atendimento diário na Unidade Básica de Saúde do
Bairro Santa Edwiges.
De autoria do Vereador Olímpio Cláudio
N° 41: Sejam retomados os trabalhos de regularização das escrituras dos lotes do bairro Jardim Santo
Expedito.
N° 52: Seja feito trabalho de limpeza nos córregos localizados no Bairro Santo Antonio, nas proximidades
da passarela da BR 381.
N° 53: Sejam realizadas obras de patrolamento e cascalhamento das ruas do Bairro dos Vazes.
De autoria do Vereador Airton Francisco
N° 60: Seja construída uma Unidade Básica de Saúde no Bairro Nossa Senhora Aparecida.
De autoria do Vereador Moisés Moraes:
N° 49: Sejam realizadas obras de construção de galeria na Rua Silviano Brandão.
N° 51: Seja estabelecido o estacionamento em um único lado da via, em trecho da Rua Saldanha Marinho.
De autoria dos Vereadores Airton Francisco e Luiz Carlos
N° 54: Seja construída uma Unidade Básica de Saúde no Bairro Congonhal.
N° 58: Seja construída rede de esgoto no Bairro do Rio do Peixe.
De autoria do Vereador Luiz Carlos
N° 62: Seja realizada obra de cobertura da quadra de esportes do Bairro do Rio do Peixe.

De autoria do Poder Executivo
Projeto de Lei nº 13: Autoriza abertura de Crédito Especial no Orça-
mento Vigente (Lei Municipal nº 2.287/2012), para aquisição de trator
agrícola. Aprovado por unanimidade em turno único.
Projeto de Lei nº 14: Dá nova redação ao art. 2° da Lei Municipal
1731/2004, que trata da doação de terreno a Associação de Moradores
do Bairro Santo Antônio. Aprovado por unanimidade em primeiro e
segundo turno.
Projeto de Lei nº 15: Altera o Quadro Permanente Anexo II da Lei
Municipal nº 1.476/99, que dispõe sobre a carga horária e nível salarial
do cargo de técnico químico. Aprovado por unanimidade em primei-
ro turno.
Projeto de Lei nº 16: Autoriza Abertura de Crédito Suplementar no
Orçamento Vigente (Lei Municipal nº 2.287/2012), no valor de R$
270mil, destinados à pavimentação de vias urbanas. Aprovado por
unanimidade em turno único.
Projeto de Lei nº 17: Altera o Art. 2°, inciso I da Lei Municipal nº
2.287/2012, que diminui de 30% para 5% o limite de suplementação do
Orçamento. Aprovado por unanimidade em turno único.

De autoria do Vereador Luiz Paulo
Projeto de Decreto Legislativo n° 01: Concede o Título de Cidadão
Cambuiense ao Dr. Luiz Celso Arruda. Aprovado por unanimidade
em segundo turno.
Projeto de Decreto Legislativo n° 02: Concede o Título de Cidadão
Cambuiense ao Policial Militar Sr. Leandro Luiz Feliciano. Aprovado
por unanimidade em segundo turno.

Projetos tramitados entre março e abril

Mesa Diretora participa de prestação de
contas da ALMG em Varginha

O Presidente da Câmara,
Luiz Paulo, o Vice-Presidente,
Airton Francisco e a Secretá-
ria, Lúcia Leite, participaram da
prestação de contas regional
da Assembleia Legislativa de
Minas Gerais, realizada no dia
25 de março em Varginha.

A reunião fez parte de uma
série de 18 encontros regionais
promovidos pela Assembleia,
com o objetivo de apresentar
as ações dos Deputados nos
anos de 2011 e 2012, com ênfa-
se no Sul de Minas e também
dar a oportunidade para que a
sociedade apresentasse suas

sugestões e reivindicações para
melhoria das condições de vida
da região.

 O apoio aos produtores ru-
rais, a modernização das rodo-
vias do sul do Estado através
de duplicações e recapeamento
e o incentivo para que os muni-
cípios participem do Programa
Assine+Saúde, como já aconte-
ce em Cambuí, foram os princi-
pais temas do encontro. Segun-
do o Presidente da Assembleia,
Deputado Dinis Pinheiro, os
encontros contribuíram para
que os Deputados possam de-
bater as prioridades de cada re-

gião, com subsídios fornecidos
pelos moradores dos diferentes
municípios.

Os Vereadores aproveitaram
o momento para apresentar al-
gumas demandas de Cambuí,
dentre elas, o início das obras
de asfaltamento da Rodovia
MG-295 que liga o Município a
Consolação, a intervenção para
que seja construído um acesso
ao bairro Rio do Peixe, onde fica
localizado o Distrito Industrial
e cobraram ainda resultados
práticos para a despoluição do
Rio das Antas, conforme Audi-
ência Pública já realizada no mu-
nicípio.

 De acordo com Dinis Pinhei-
ro, todas as demandas serão le-
vadas às Comissões temáticas,
para que os Deputados possam
analisar a viabilidade de realiza-
ção. O relatório com as suges-
tões apresentadas durante os
encontros regionais está dispo-
nível na página do evento Pres-
tação de Contas Regional da
ALMG 2011-2012
(www.almg.gov.br/acompanhe/
eventos/balanco/2012) e servi-
rá para subsidiar o trabalho dos
parlamentares.

Espaço Cidadania

O que é Suplementação Orçamentária?

Durante a  execução  do orçamento
anual do governo podem surgir situações
não previstas na Lei Orçamentária, o que
torna necessária a suplementação do Orçamento, isto por-
que os orçamentos públicos, que são meras previsões de re-
ceitas e despesas, são elaborados sempre no ano anterior e
freqüentemente precisam de adaptações no decorrer de sua
execução.

Um dos exemplos é quando a Administração lança algum
programa que não estava previsto na Lei. Outro exemplo é
quando acontece uma catástrofe, como as enchentes e o go-
verno tem que liberar rapidamente recursos para resolver o
problema. Quando  situações como estas ocorrem, a Admi-
nistração pode lançar mão dos créditos adicionais para ajus-
tar o orçamento.

Existem três tipos de créditos adicionais: suplementares,
especiais e extraordinários. A principal diferença entre eles
está na forma de autorização e no mérito da solicitação. Os
suplementares vão atender ações já existentes na Lei Orça-
mentária Anual, mas que não possuem recursos suficientes
para serem executadas Ex: acréscimo das despesas com pes-
soal, acima do previsto, em virtude do au-mento dos venci-
mentos.

Os especiais se referem a projetos ainda não previstos,
como aquisição de veículos através de convênios estaduais
ou federais. Já os extraordinários servem para atender situa-
ções urgentes e imprevisíveis como enchentes ou calamida-

de pública.
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1° Seminário Regional do Serviço de Inspeção Municipal
e Segurança Alimentar é realizado em Cambuí

A Câmara sediou no dia
04 de abril, o 1° Seminário
Regional do Serviço de Ins-
peção Municipal e Seguran-
ça Alimentar promovido
pela Prefeitura de Cambuí e
o Consórcio Intermunicipal
de Saúde dos Municípios da
Microrregião do Médio
Sapucaí (CISAMESP).
Representantes de 25 cida-
des debateram o tema e pu-
deram conhecer mais sobre

o Serviço de Inspeção Mu-
nicipal (SIM) realizado em
três cidades da região, den-
tre elas Cambuí, que tem sido
referencia na implantação do
SIM.

O encontro teve como
objetivo o esclarecimento
das normas, regulamentos e
legislações relacionadas à
produção e comercialização
de produtos de origem
agropecuária.

Os palestrantes explica-
ram os procedimentos
operacionais para implanta-
ção e operação do Serviço
de Inspeção Municipal, as
políticas públicas municipais
voltadas ao desenvolvimen-
to da agricultura familiar e às
pequenas agroindústrias e os
aspectos de riscos sanitári-
os decorrentes do consumo
de produtos não certifica-
dos.

De acordo com o Vice-
Presidente da Câmara, Ve-
reador Airton Francisco, a
certificação realizada pelo
município é um instrumento
imprescindível para o forta-
lecimento do trabalho
artesanal de produção de ali-
mentos, que contribui ainda
para a prevenção de futuros
problemas de saúde ligados
à má qualidade de alimentos
fabricados em Cambuí. “O
SIM é ainda uma forma de
valorizar os produtos de
Cambuí em toda a região e
uma possível atividade para
geração de trabalho e renda
para a população”.

Atualmente vinte e nove
produtores já possuem o selo
do SIM, entre eles vinte e
cinco produtores de queijo,
dois de doce de leite, um
produtor de mel e um
abatedouro suíno. Segundo
a Vigilância Sanitária trinta e
três produtores estão na fila

de certificação, entre os
quais, produtores de
linguiça e hambúrguer, pro-
dutos que ainda não possu-
em regramento próprio para
certificação. Conforme in-
formações da Vigilância o
estudo para especificação
das normas já está em an-
damento.

Ao final do Seminário
Airton Francisco, destacou
o papel do Poder
Legislativo para a
implementação da Lei.
“Apesar do SIM ter sido
implantado no início de 2011
somente em caráter
educativo, com orientações
para que os produtores de
queijo fresco, carro chefe
do Projeto, a inspeção mu-
nicipal hoje é referencia na
região e nossa legislação
tem servido como base para
outros municípios.”

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

Maio marca retomada de
Projetos da Câmara Municipal
Os Projetos Câmara Itinerante e Educando par

Cidadania acontecerão a partir da segunda quinzena

Após três meses de estudos internos a Mesa Diretora
definiu a programação para a retomada dos Projetos rea-
lizados desde 2011 pela Câmara Municipal. Os alunos da
Escola Nilta D’Onofrio de Carvalho abrirão as visitas do
Projeto Educando para Cidadania em 2013, no dia 14 de
maio. Voltado para alunos do ensino fundamental e mé-
dio, o Projeto tem esclarecido as ações do Poder
Legislativo. Através de visitas, os jovens podem conhecer
o funcionamento da Câmara Municipal, os locais onde são
tomadas as principais decisões do Município e a forma
como são criadas as novas Leis. Cerca de 600 jovens de
seis escolas participaram das visitas à Câmara nos últimos
dois anos.

Já no Projeto Câmara Itinerante, no dia 17 de maio
será a vez dos moradores do Bairro Meia-Légua apre-
sentarem suas reivindicações. O Projeto, desde sua im-
plantação já visitou doze bairros e tem contribuído para
que a população se torne mais participativa nas ações do
Poder Legislativo no Município, através da apresentação
das reivindicações necessárias para melhoria na qualida-
de de vida.

Os Vereadores têm buscado se inteirar sobre os projetos da Administração através da
convocação dos Secretários para participação das reuniões de Comissões. No dia 26 de
março, o Secretário de Educação, Jaime de Almeida esclareceu questões ligadas ao trans-
porte escolar em Cambuí e o auxílio-transporte aos estudantes de cursos técnicos e supe-
riores que estudam em outros municípios.

Os Parlamentares questionaram como são divididos os setores para o transporte esco-
lar no município e as modificações dos pontos de embarque, que de acordo com o Secre-
tário, seguem o itinerário antes fixado. Em relação ao auxílio aos estudantes, o Secretário
informou que tem sido repassado à cerca de 550 estudantes o valor mensal de R$ 22,00
e destacou que a Administração deverá apresentar no segundo semestre, um Projeto de
Lei para regulamentação do auxílio-transporte.

Em outra reunião realizada no dia 09 de abril, o Diretor do Serviço Autônomo de Água
e Esgoto (SAAE), Nilson de Mello Syllos, foi convocado para esclarecer dúvidas referen-
tes ao Projeto de Lei n.º15, que altera a carga horária e o nível salarial do cargo de técnico
químico do SAAE. Segundo Nilson essa modificação se dá em razão da necessidade de
regularização do quadro permanente do SAAE de Cambuí, tendo em vista que desde o
início do ano o servidor que ocupa o cargo tem realizado horas-extras para efetuar as
análises de qualidade da água.

 Nilson aproveitou a reunião para inteirar os Parlamentares sobre a situação do SAAE
e as mudanças que têm sido realizadas nessa gestão, entre elas, o registro junto à Funasa
do projeto para a construção da estação de tratamento de esgoto, orçado em R$ 17
milhões.

Transporte escolar e estrutura
administrativa do SAAE foram destaques

durante reuniões de Comissões


