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Acesse: www.camaracambui.mg.gov.br Agosto e Setembro de 2014

Recuperação Ambiental: Programa de recuperação de
nascentes é ampliado em Cambuí

A preservação ambiental
tem sido tema de diversas in-
dicações apresentadas pelos
Vereadores no ano de 2014,
tendo por objetivo a
conscientização da população
para ações que contribuam
com a melhoria da qualidade
de vida nas próximas gera-
ções.

Um dos projetos apoia-
dos pelo Poder Legislativo é
a recuperação de nascentes,
que formam a cabeceira do
Rio das Antas. A iniciativa é
realizada pela Prefeitura e
proprietários dos terrenos
onde se localizam as nascen-
tes, por meio do Departamen-
to de Meio Ambiente, ligado
à Secretaria de Desenvolvi-

mento Econômico e Social
(SEDES) e Serviço Autônomo
de Água e Esgoto (SAAE).
Para os Vereadores Airton
Francisco, José do Carmo e
Luiz Finamor, autores das in-
dicações que versam sobre o
tema é necessário que a Admi-
nistração invista em ações que
fomentem essa iniciativa.

De acordo com o biólogo
Renato Aguiar, chefe do De-
partamento de Meio Ambien-
te, o Município possui hoje 60
nascentes cercadas em proces-
so de recuperação,  e implica
basicamente, na identificação
de nascentes de cabeceiras,
consideradas prioritárias e no
seu cercamento pelo proprie-
tário com a doação de todo

material como
arame farpado,
mourões e
grampos pela
prefeitura e
SAAE.

O trabalho
de cercamento
de nascentes
foi iniciado há
10 anos pela
Administração
Municipal, po-
rém foi a partir
deste ano que o
trabalho passou
a ser desenvol-
vido sistemati-
camente. Até o

varia de acordo com o tama-
nho da propriedade, por esse
motivo, a análise é feita caso a
caso.

Concomitantemente a este
trabalho a SEDES tem realiza-
do a doação de mudas para o
reflorestamento das nascentes,
sendo que de acordo com
Aguiar, Cambuí possui um dos
menores índices de cobertura
florestal da região.

Outro avanço é o
mapeamento das nascentes
cercadas por meio do
geoprocessamento, o que con-
tribuirá para melhor análise e
acompanhamento dos resulta-
dos, “esse é um processo de
médio a longo prazo, que pre-
cisa ser acompanhado constan-
temente”, destacou Aguiar.

Segundo o Secretário da
SEDES, Moisés Affonso da

Projeto Orçamentário será discutido com a população em outubro
A Câmara Municipal em

parceria com a Prefeitura
promoverá na segunda quin-
zena de outubro, audiência
pública para divulgar a pro-
posta do projeto da Lei Or-
çamentária Anual (LOA)
2015. A expectativa do or-
çamento é de 62 milhões
810 mil reais, montante que
representa aumento de
10,5%, em comparação com
2014. A apresentação será

realizada pela Secretária de
Administração e Fazenda,
Rosilene Machado, no Plená-
rio da Câmara, às 19h.

Neste ano, o Projeto de
Lei encaminhado pelo Poder
Executivo possui duas altera-
ções de destaque. A primeira
delas é a implantação do Or-
çamento Participativo, que
destinará 1 milhão e 500 mil
reais a ações definidas pelos
moradores como prioridade.

Outra modificação é a forma
de repasse de verbas ao
Pronto Socorro do Hospital
Ana Moreira Salles, que a
partir deste ano será realiza-
do por meio de Contrato, ao
contrário do que acontecia
nos anos anteriores quando o
valor destinado ao Pronto
Socorro era repassado em
forma de subvenção.

A LOA 2015 engloba o
Orçamento de quatro órgãos

municipais: Prefeitura, Fundo
de Aposentadoria e Pensão
do Servidor Público Munici-
pal (FAPEM), Serviço Autô-
nomo de Água e Esgoto
(SAAE) e Câmara Municipal.
Por ser instrumento de plane-
jamento público, é necessá-
rio que a LOA seja apresen-
tada à população em Audiên-
cia Pública, sendo muito im-
portante a participação popu-
lar, para que a democracia

cidadã seja efetivamente
implementada em nosso
Município, e é durante a Au-
diência Pública que a popu-
lação poderá destacar suas
prioridades, que serão ana-
lisadas e poderão ser trans-
formadas em Emendas rea-
lizadas pelo Legislativo.

Após aprovada, a Lei
Orçamentária (LOA) será a
norteadora dos trabalhos
públicos.

momento as nascentes a serem
cercadas eram definidas pelo
Departamento de Meio Ambi-
ente. Porém, tendo em vista a
preocupação com a crescente
diminuição dos recursos
hídricos em toda região sudes-
te e, sobretudo, em Cambuí, o
programa será ampliado. A
partir de agora, a SEDES está
recebendo solicitações de
qualquer interessado em cercar
sua nascente na zona rural do
Município. No entanto a prio-
ridade serão as nascentes dos
bairros considerados cabecei-
ras do Ribeirão das Antas, tais
como São Miguel, Criciúma,
Roseta, Lambert, Braço das
Antas, Serra dos Rodrigues e
Manoel. A área a ser cercada

Costa, a Administração tem
realizado ainda a manutenção
das primeiras nascentes cer-
cadas e sinalizado os locais
onde já estão sendo realiza-
dos os trabalhos de recupe-
ração destas. Esta identifica-
ção faz parte da segunda fase
do programa, que consiste em
catalogar e realizar a manuten-
ção dessas nascentes.

A meta do programa é cer-
car todas as nascentes de ca-
beceiras até o final de 2016 e
para isso a participação dos
proprietários de terrenos onde
hajam nascentes é imprescin-
dível. Os interessados devem
se cadastrar junto à SEDES,
devendo levar cópia da escri-
tura da propriedade e do RG
do proprietário. Mais infor-
mações pelo telefone 3431-
6080.
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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                          604.302,91
     Extra-orçamentária                 137.955,21
Saldo p/ o Exercício Seguinte       867.786,41
Total                         1.610.044,53

BALANÇO FINANCEIRO ATÉ AGOSTO / 2014

RECEITA
     Orçamentária                       0,00
     Extra-orçamentária           1.345.693,48
Saldo Exercício Anterior           264.351,05
Total         1.610.044,53

BALANÇO PATRIMONIAL ATÉ AGOSTO / 2014

ATIVO
Bancos                 867.786,41
Bens Móveis                 125.648,45
Bens Imóveis                 611.550,00
Almoxarifado                   25.942,18
Soma do Ativo Real                   1.630.927,04

Compensado                            0,00
Total                           1.630.927,04

PASSIVO
Restos a pagar                     101,45
Depósitos                  6.661,64

Soma do Passivo Real                    6.763,09
Saldo Patrimonial
  Ativo Real Líquido                1.624.163,95
  Compensado                          0,00
Total                         1.630.927,04

VARIAÇÕES PASSIVAS
Resultantes Execução Orçamentária
  Despesas Orçamentária   604.302,91
  Mutações Patrimonias 0,00
Independentes Execução Orçamentária
  Diversos                  15.183,20
Soma                619.486,11
Superávit                614.835,80
Total                                      1.234.321,91

DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ATÉ AGOSTO / 2014

VARIAÇÕES ATIVAS
Resultantes Execução Orçamentária
  Receita Orçamentária                           0,00
  Mutações Patrimonias        6.450,00
Independentes Execução Orçamentária
  Diversos              1.227.871,91
Soma              1.234.321,91
Déficit                                                    0,00
Total                           1.234.321,91

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ATÉ AGOSTO / 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

           604.302,91
           604.302,91

EXECUÇÃO
603.274,59

1.028,32
           604.302,91

0,00
            604.302,91

DIFERENÇAS
0,00
0,00
0,00

-1.492.697,09
-1.492.697,09

DIFERENÇAS
-1.492.225,41

-471,68
-1.492.697,09

0,00
-1.492.697,09

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

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 26/09/14 às 12h

            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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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.

Escala de plantão de atendimento a população

Data Horário Vereador

Quarta-feira - 1º/10
Quinta-feira - 02/10
Sexta-feira - 03/10

Segunda-feira - 06/10
Terça-feira - 07/10

Quarta-feira - 08/10
Quinta-feira - 09/10
Sexta-feira - 10/10

Segunda-feira - 13/10
Terça-feira -  14/10
Quinta-feira - 16/10
Sexta-feira - 17/10

Segunda-feira - 20/10
Terça-feira - 21/10

Quarta-feira - 22/10
Quinta-feira - 23/10
Sexta-feira - 24/10

Segunda-feira - 27/10
Terça-feira - 28/10

Quarta-feira - 29/10
Quinta-feira - 30/10

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

José do Carmo
Olímpio Cláudio
Airton Francisco

Luiz Finamor
Maria do Carmo

Luiz Carlos
Moisés Moraes

Lúcia Leite
José do Carmo

Olímpio Cláudio
Airton Francisco

Luiz Finamor
Maria do Carmo

Luiz Carlos
Moisés Moraes

Lúcia Leite
José do Carmo

Olímpio Cláudio
Airton Francisco

Luiz Finamor
Maria do Carmo

Outubro/2014

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

Caros Cidadãos de Cambui, às vésperas da eleições para a escolha de nosso Presidente, Governadores, Senadores, Deputados Federais e Estaduais, é importante

lembrar que vivemos em uma  democracia, onde o voto é a voz do povo. E como o momento que vivemos é de particular exigência, nunca é demais falarmos, o

quanto é decisivo em cada eleição estar disponível para fazer escolhas. E escolhas bem feitas.

Mesmo em tempo de grandes  sacrifícios, não podemos deixar que cada um de nós deixe de se manifestar  pelo voto, pois só dessa forma podemos dar uma chance
para que as condições melhorem, através da confiança dada á aqueles que assumirão o próximo governo. Não devemos e nem

podemos acreditar na idéia de que as pessoas estão fartas, desiludidas, desencantadas com a política e com os políticos.

Na democracia, o momento do voto é, o mais nobre e mais livre de todos os momentos. Aos cidadãos, sem esperanças, é preciso

recordar que esse descontentamento com os partidos do sistema só tem um caminho aceitável: a apresentação de propostas políticas

alternativas que se traduzam em possíveis novos movimentos políticos. A alternativa à democracia passa pois pelos totalitarismos e as

ditaduras, de todo indesejáveis e inaceitáveis.

Deixar de votar, ou anular o voto não se traduz naturalmente em perda de direitos. Mas,  significa a demissão de uma escolha que é

“essencial para todos” e a redução de legitimidade para depois “criticar as políticas públicas”.

Enfim, devemos ter em mente a democracia  necessita que  preservemos e acarinharemos nosso país, através do voto. Não venda o seu

voto e não o troque. Pare para pensar e perceberá, que a ausência ou uma má escolha faz com que nós mesmos acabe pagando a conta.

Pense bem antes de votar, pois só você é responsável pelos políticos que escolhe”.

A responsabilidade de voto
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JUÍZO  DA 59ª  ZONA ELEITORAL DE CAMBUÍ - MG 
Rua David Bueno, 48  Jardim São Benedito  Cambuí  MG. Telefax: (35) 3431.2233 

 

 

 

LOCAIS DE VOTAÇÃO 
MUNICÍPIO: CAMBUÍ  

 
LOCAL DE VOTAÇÃO SEÇÕES ENDEREÇO 

Escola Estadual Antônio Felipe de Sales  14 ,15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 
62, 72, 75, 82, 85, 86, 93, 104 

Rua Silviano Brandão, 14  Jardim São Benedito 

Escola Municipal Dr. Carlos Cavalcanti   23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 
31, 32 

Rua Getúlio Vargas, 743  Centro 

Escola Estadual João Lopes  33, 34, 35, 36, 37, 38, 61, 76, 
94, 98, 101 

Rua Antônio Alexandre de Morais, 69  Centro 

Escola Municipal Juca Pinto   39, 58, 63, 79, 84, 92, 103 Rua Major Higino Cesar, 367  Centro 
Escola Municipal Lázaro Maximiliano Pereira   88, 97, 116 Rua José Porfírio Marques, 1200  Sta Edwiges 

Escola Estadual Professora Maria da 
Conceição Morais  

87, 96, 114 Rua Ver. Adolfo Jonas da Silva, 286  Vila 
Sto.Antonio 

Escola Municipal Lino Lopes da Conceição  117 Rua Goiás, 400, Colinas do Itaim 
Salão Paroquial da Serra do Cabral   45 Bairro Serra do Cabral 

Escola Municipal Congonhal   46, 90 Bairro Congonhal 

Escola Municipal João Fanuchi  47 Bairro dos Lopes 
Escola Municipal Benedito Carvalho Lopes  69, 77, 115 Bairro Rio do Peixe 

Escola Municipal Joaquim da Silva Oliveira  105 Bairro Vazes 
 

Espaço Cidadania
No dia 5 de outubro, os eleitores deverão comparecer aos seus locais de votação, das 8h às 17h, para votar em candidatos

aos cargos de deputado estadual, deputado federal, senador, governador e presidente da República. Usando o teclado da urna, é
só digitar o número do candidato escolhido. Na tela, aparecerão a foto, o número, o nome e a sigla do partido do candidato. Se as
informações estiverem corretas, basta apertar a tecla verde “confirma”.

Para lembrar os números dos candidatos, o eleitor pode levar à cabine de votação uma “cola” eleitoral. Se não aparecerem
na tela todas as informações sobre o candidato, aperte a tecla laranja - “corrige” - e repita a operação. Para votar em branco, basta
apertar as teclas “branco” e “confirma”. O voto será nulo se você digitar e confirmar um número de candidato ou de partido que
não exista.

Ao fim da votação para todos os cargos, a urna emitirá um sinal sonoro mais forte e prolongado e aparecerá na tela a palavra
“FIM”. Saiba a ordem de votação no dia das eleições:
- deputado estadual (para votar em um candidato, é preciso teclar cinco dígitos na urna)
- deputado federal (devem ser digitados quatro dígitos)
- senador (três dígitos)
- governador (dois dígitos)
- presidente da República (dois dígitos)

Votar Branco ou Nulo pode ajudar outros candidatos?
Para presidente ou governador, os votos brancos/nulos diminuem o número de
votos necessários para que haja vitória em primeiro turno, Para o Senado, não há
diferença, já que vence o candidato que receber mais votos. Para deputado federal
e estadual, os nulos e brancos diminuem o quociente eleitoral – número mínimo
de votos que um partido precisa alcançar para eleger um deputado.

Se houver mais de 50% de votos nulos, haverá outra eleição?
Não. Os votos nulos são considerados inválidos quando a decisão é do eleitor.
Existe uma confusão em relação aos votos ‘anulados’. Esses são aqueles dados
a um candidato que teve o registro cassado antes da eleição. Na divulgação do
resultado, esses votos são considerados anulados. Se esses votos representarem
mais de 50% do eleitorado, será necessária uma nova eleição.

Fonte: TRE

A Câmara esteve presente

A Vereadora Lúcia Leite, participou no dia 19 de setembro, da inauguração da nova instalação da Biblioteca Municipal
“José Alexandre de Morais”, localizada no antigo Bazar Leão, um dos marcos arquitetônicos da cidade. A cerimônia de
inauguração, contou com a presença do Sr. Dráuzio de Almeida, músico e grande entusiasta da cultura do município.

Os Vereadores Luiz Paulo e Lucia Leite participaram do Fórum
Municipal de Educação, realizado nos dias  15, 16 e 17 de
setembro, pela Prefeitura Municipal de Cambuí por meio da
Secretaria Municipal de Educação, em parceria com a Forma
Escrita Projeto Editorial. Com o tema Acreditar, o Fórum teve
como objetivo proporcionar a ampliação do repertório intelec-
tual e integrar a equipe de profissionais que lida diariamente com
o bem mais valioso da sociedade, a educação das novas gerações.

No dia 7 de setembro, os Parlamentares participaram do ato cívico em comemora-
ção aos 192 anos da Proclamação da Independência, realizado no Paço Municipal.

A solenidade contou com as apresentações da E.E. João Lopes, E.E. Antônio Felipe
de Salles, E.E. Profª Maria da Conceição Moraes, Escola Profª Ana Bueno, Colégio
Nilta D’Onofrio de Carvalho, Escolas Municipais, Ascicam - Associação Ciclística
Cambuiense, Capoeira São Jorge Guerreiro, Capoeira Raizes de Aruanda, G-Force
Jiu-Jitsu e Escolinha de Base.
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Projetos Orçamentários são destaque durante Reuniões Ordinárias

De autoria do Poder Executivo

Indicações apresentadas entre os meses de agosto e setembroProjetos tramitados entre os meses de agosto e setembro

De autoria do Vereador Luiz Finamor
Nº 78: Seja elaborada lei estabelecendo critérios para captação de águas plu-
viais nos futuros edifícios, visando evitar o desperdício de água.
Nº 83: Seja construída uma Unidade Básica de Saúde no Bairro Jardim Américo.
De autoria do Vereador José do Carmo
Nº 74: Sejam realizadas obras de melhorias na pavimentação, construção de
redutor de velocidade e instalação de iluminação pública no cruzamento dos
Ruas Vereador José Bueno da Silva e Maria Roque do Nascimento.
Nº 77: Sejam realizadas obras na Escola Municipal Lino Lopes da Conceição.
Nº 79: Seja feito estudo e elaborado um projeto visando a coleta de óleo de
cozinha.
De autoria dos Vereadores Moisés Moraes e Luiz Finamor
Nº 65: Seja estabelecido sentido único de circulação em trecho da Rua Gover-
nador Valadares.
De autoria dos Vereadores Lúcia Leite e Olímpio Cláudio
Nº 70: Seja elaborado projeto de forma a atualizar a lei do Fapem-Fundo de
Aposentadoria e Pensão do Servidor Público Municipal.
De autoria da Vereadora Lúcia Leite
Nº 71: Seja elaborado projeto de adequação no Estatuto do Servidor Público
Municipal.
Nº 81: Seja  realizado trabalho de reparo e limpeza nas bocas-de-lobo existen-
tes na Rua Vereador Adolfo Ferreira da Silva.
De autoria do Vereador Olímpio Cláudio
Nº 72: Sejam realizadas obras de melhorias no cruzamento das Ruas Vereador
José Bueno da Silva e Joaquim de Paiva Cardoso.
Nº 82: Sejam realizadas obras de reparo no calçamento no cruzamento das
Ruas Ademar Lopes e Maestro Quinzinho, no Bairro Edith Lopes.
De autoria do Vereador Moisés Moraes
Nº 66: Seja instalada a iluminação pública em trechos onde há intenso movi-
mento.
Nº 67: Seja feito estudo e alterado o perímetro urbano em áreas de potencial
crescimento da cidade.
Nº 68: Sejam executadas obras de calçamento no local denominado “ Morro
Grande”, localizado no Bairro dos Rodrigues.
De autoria do Vereador Luiz Carlos
Nº 73: Sejam construídas mais salas de aula e banheiros de acordo com as
normas de acessibilidade na Escola Municipal Professor Benedito de Carvalho
Lopes, no Bairro do Rio do Peixe.

Projeto de Lei nº 49: Concede Gratificação a servidores que integram o Comitê
de Investimentos do Fundo de Aposentadoria e Pensão do Servidor Público
Municipal (FAPEM). Aprovado por unanimidade em segundo turno.
Projeto de Lei nº 50: Autoriza Permuta de Imóvel Público Urbano e dá outras
providências- UBS Nossa Senhora Aparecida. Aprovado por unanimidade em
segundo turno.
Projeto de Lei nº 51: Acrescenta Parágrafo Único ao Art. 88 da Lei Municipal nº
1985, de 2008 (Estatuto do Magistério do Município de Cambuí). Aprovado por
unanimidade em primeiro e segundo turno
Projeto de Lei nº 52: Autoriza a Suplementação de Dotação Orçamentária, no
valor de R$ 695 mil. Aprovado por unanimidade em turno único.
Projeto de Lei nº 53: Autoriza a abertura de Crédito Especial no orçamento
vigente, no valor de R$ 50 mil. Aprovado por unanimidade em turno único.
Projeto de Lei nº 54: Autoriza a abertura de Crédito Suplementar no Orçamento
vigente, no valor de R$ 350 mil. Aprovado por unanimidade em turno único.
Projeto de Lei nº 55: Altera a Lei Municipal n.º 2.104/2009 – PPA para o
Quadriênio 2014/2017. Aprovado por unanimidade em turno único.
Projeto de Lei nº 57: Autoriza concessão de Subvenções Sociais, no valor total
de R$ 893 mil. Aprovado por unanimidade em primeiro turno.
Projeto de Lei nº 60: Autoriza a abertura de Crédito Suplementar no Orçamento
vigente, Lei Municipal nº 2.341/2013, no valor de R$ 339 mil. Aprovado por
unanimidade em turno único.
Projeto de Lei nº 61: Autoriza a abertura de credito Especial no orçamento
vigente, Lei Municipal nº7 2.341/2013, no valor de R$ 700 mil. Aprovado por
unanimidade em turno único.
Projeto de Lei nº 62: Autoriza a abertura de Crédito Suplementar no Orçamento
vigente, Lei Municipal, nº 2.341/2013, no valor de R$ 80 mil. Aprovado por
unanimidade em turno único.
Projeto de Lei nº 63: Autoriza a abertura de Credito Suplementar no orçamento
vigente, lei Municipal nº 2.341/2013, no valor de R$ 60 mil. Aprovado por una-
nimidade em turno único.
De autoria do Vereador Luiz Finamor
Projeto de Lei nº 58: Cria e dá denominação à Matinha Municipal neste Municí-
pio. Aprovado por unanimidade em primeiro turno.
De autoria da Mesa Diretora
Projeto de Resolução nº 04: Altera a Resolução 435/2012 - Regimento Interno
do Poder Legislativo. Aprovado por unanimidade em segundo turno.

Entre os meses de agosto e setembro os Parlamentares apro-
varam sete Projetos de alteração orçamentária, dentre eles, o
Projeto de Lei (PL) nº 60, que tem como justificativa o calça-
mento das ruas do Bairro Santo Expedito, uma reivindicação
antiga dos moradores, reforçada durante a Câmara Itinerante
realizada no Bairro no dia 25 de abril.

Há previsão de melhorias também na Vila Nossa Senhora
Aparecida. Durante a 14ª Reunião Ordinária os Vereadores apro-
varam a permuta de imóvel para a construção de Unidade Bási-
ca de Saúde (UBS) em atendimento a solicitação da comunidade.

Outro Projeto de destaque foi o PL nº 51, que altera o estatu-
to do magistério, para complementar o custeio das diretoras e
vice-diretoras das escolas rurais devido aos seus constantes des-
locamentos, assim como já acontece com outros servidores da
educação na mesma situação.

Os parlamentares aprovaram ainda o requerimento de Auto-
ria do Poder Executivo, solicitando a retirada do PL  nº 048/
2014 de sua autoria que “Institui a Coordenadoria do Controle
Interno da Prefeitura Municipal de Cambuí, cria Comissão de
agentes do Controle Interno e dá outras providências”.

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!

Outubro
Dia 07 - 17ª Reunião Ordinária
Dia 21 - 18ª Reunião Ordinária

Outubro         Dia 15
                          Dia 29

Reuniões de Comissões
Novembro Dia 12

Dia 26

Novembro
Dia 04 -  19ª Reunião Ordinária
Dia 18 -  20ª Reunião Ordinária
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