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Acesse: www.camaracambui.mg.gov.br Outubro e Novembro de 2014

Liga Esportiva Cambuiense
APAE
 Associação Geriátrica Padre Antonio Paschoal
 Movimento Cultural Cambuiense
CODERIPE
CODECON
 Associação Vila Santo Antonio
Fanfarra e Banda Marcial Cambuiense
Grêmio Escola Estrelas do Amanhã
Associação Juventude Unida Dançante de Cambuí
Associação da Vila Glória
Grêmio Escola de Samba Tamos Ai
Cruzada Pró-Infância
Associação do Bairro Lopes
Associação dos Carreiros
ONG “Quem Ama Cuida”
Associação do Bairro Vazes
Associação do Bairro São Miguel
Total

55.000,00
360.000,00
280.000,00
61.000,00
12.000,00
5.000,00
2.000,00

12.000,00
7.000,00
7.000,00
2.000,00
7.000,00

72.000,00
1.000,00
6.000,00
2.000,00
1.000,00
1.000,00

893.000,00

Entidades Subvencionadas

Câmara aprova subvenções para 2015
Em 2015 dezoito enti-

dades filantrópicas de
Cambuí serão beneficia-
das com subvenções soci-
ais para custeio das ativi-
dades desempenhadas em
prol da comunidade
cambuiense. A autorização
para os repasses por parte
do Executivo, através do
projeto de Lei nº 57/2014
foi aprovada por unanimi-
dade em segundo turno,
durante a 17ª Reunião Or-
dinária, realizada no dia 07
de outubro.

Para o próximo ano a
Prefeitura incluiu o repas-
se de R$ 7 mil à Associa-
ção Juventude Unida Dan-
çante de Cambuí e aumen-
tou em R$ 214 mil o valor
destinado à Associação Ge-
riátrica Padre Antonio
Paschoal (Asilo). Outra
modificação é a forma de
repasse de verbas ao Pron-
to Socorro do Hospital Ana
Moreira Salles, que a partir
deste ano será realizado por
meio de Contrato, ao con-
trário do que acontecia nos

anos anteriores quan-
do o valor de R$ 2,6
milhões destinado ao
Pronto Socorro era
repassado em forma
de subvenção.No to-
tal, a Prefeitura prevê
o valor de R$ 893 mil
para o repasse às en-
tidades, sendo que
desse total, destaca-
mos, que a APAE re-
ceberá R$ 360 mil, o
Asilo R$ 280 mil e a
Cruzada Pró-Infância
R$ 72 mil.

Vereadores oficializam criação da Matinha Municipal
Prefeito Marcus Wagner de Carvalho Bayeux

Após muitos anos a
Matinha Municipal de
Cambuí foi oficialmente
criada e nomeada no mês
de outubro, por meio do
Projeto de Lei de autoria
dos Vereadores Luiz
Finamor e José do Carmo,
aprovado por unanimidade
pelo Plenário.

A Matinha Municipal já
foi referência para o lazer
de Cambuí, porém não ha-
via até o momento uma lei
que criasse oficialmente o
local. Por esse motivo os
autores propuseram a cria-
ção oficial deste espaço e
a sua denominação: “
Matinha Municipal Prefei-

to Marcus Wagner de Car-
valho Bayeux”.

Na elaboração do proje-
to, os autores manifestaram
que no período em que foi
Prefeito, “Marquinhos”,
como era carinhosamente
conhecido, procurou
fazer do local um espa-
ço ideal para o lazer de

nossa gente, tendo dado
grande contribuição para a
construção deste espaço.
Por isso viam como muito
justo que o nome do ex-pre-
feito fosse estabelecido
para este bem público.

A Matinha é um bem na-
tural tombado pelo Muni-
cípio, por meio do Decre-
to 082/2007, pelo seu va-
lor ambiental e
paisagístico como equipa-
mento público de lazer e
esporte. De acordo com
Dossiê de Tombamento
realizado pela Prefeitura
em 2009,  a mata pertence
à prefeitura desde o início
do século XX, porém, a
idéia de preservação surgiu
somente no ano de 1965,
com introdução de algu-
mas espécies vegetais. Em
1996 foi feito um projeto
de revitalização natural da
mata no Conjunto
Paisagístico da Matinha
Municipal com o objetivo
de proporcionar uma con-
tinuidade ao trabalho de
preservação do local.

Este ano a Matinha Mu-
nicipal passou por um
novo processo de
revitalização para que vol-
te a ser um local de lazer
para a população.
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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

CRC/MG 077.958/O-8
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DESPESA
     Orçamentária                          769.613,00
     Extra-orçamentária                 392.448,04
Saldo p/ o Exercício Seguinte    1.012.256,64
Total                          2.174.317,68

BALANÇO FINANCEIRO ATÉ OUTUBRO / 2014

RECEITA
     Orçamentária                       0,00
     Extra-orçamentária           1.909.966,63
Saldo Exercício Anterior           264.351,05
Total         2.174.317,68

BALANÇO PATRIMONIAL ATÉ OUTUBRO / 2014

ATIVO
Bancos              1.012.256,64
Bens Móveis                 131.673,45
Bens Imóveis                 611.550,00
Almoxarifado                   28.295,63
Soma do Ativo Real                   1.783.775,72

Compensado                            0,00
Total                           1.783.775,72

PASSIVO
Restos a pagar                     101,45
Depósitos                11.000,48

Soma do Passivo Real                  11.101,93
Saldo Patrimonial
  Ativo Real Líquido                1.772.673,79
  Compensado                          0,00
Total                         1.783.775,72

VARIAÇÕES PASSIVAS
Resultantes Execução Orçamentária
  Despesas Orçamentária   769.613,00
  Mutações Patrimonias 0,00
Independentes Execução Orçamentária
  Diversos                245.583,34
Soma             1.015.196,34
Superávit                763.345,64
Total                                      1.778.541,98

DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ATÉ OUTUBRO / 2014

VARIAÇÕES ATIVAS
Resultantes Execução Orçamentária
  Receita Orçamentária                           0,00
  Mutações Patrimonias       12.475,00
Independentes Execução Orçamentária
  Diversos              1.766.066,98
Soma              1.778.541,98
Déficit                                                    0,00
Total                           1.778.541,98

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ATÉ OUTUBRO / 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

           769.613,00
           769.613,00

EXECUÇÃO
768.584,68

1.028,32
           769.613,00

0,00
            769.613,00

DIFERENÇAS
0,00
0,00
0,00

-1.327.387,00
-1.327.387,00

DIFERENÇAS
-1.326.915,32

-471,68
-1.327.387,00

0,00
-1.327.387,00

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 28/11/14 às 16h

            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

Segunda-feira - 1º/12
Terça-feira - 02/12

Quarta-feira - 03/12
Quinta-feira - 04/12
Sexta-feira - 05/12

Segunda-feira - 08/12
Terça-feira -  09/12
Quinta-feira - 11/12
Sexta-feira - 12/12

Segunda-feira - 15/12
Terça-feira - 16/12

Quarta-feira - 17/12
Quinta-feira - 18/12
Sexta-feira - 19/12

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

Lúcia Leite
José do Carmo

Olímpio Cláudio
Airton Francisco

Luiz Finamor
Lúcia Leite
Luiz Carlos

Moisés Moraes
Maria do Carmo
Olímpio Cláudio
José do Carmo

Airton Francisco
Luiz Finamor

Maria do Carmo

Dezembro/2014

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

Atualmente a política nacional está vivendo uma crise devido ao grande número de escândalos nas diferentes esferas da administra-
ção pública. Em meio a todo o debate sobre o papel do Poder Público e a necessidade de coibir a corrupção e seus efeitos,
possibilitando desta forma que sejam realizadas ações voltadas ao desenvolvimento social e econômico dos municípios, a Câmara
de Cambuí tem a certeza de que está contribuindo para que a população cambuiense tenha melhores condições de vida.

Desde que assumimos esse mandato temos trabalhado para que as principais necessidades dos moradores apresentadas a nós,  por
meio das reuniões do projeto Câmara Itinerante e também dos atendimentos nos plantões realizados diariamente nesta Casa, sejam
realizadas. Nosso papel tem sido cobrar o Poder Executivo na execução da melhorias, através de Indicações e também aprovar os
Projetos de Lei que atendam aos anseios da população.

Nesse sentido, a Câmara destinou à Prefeitura no mês de novembro R$ 900 mil em dotação orçamentária, para
que o Município tenha previsão orçamentária para aquisição de um terreno no valor de R$ 775 mil para constru-
ção de uma creche na Vila Nossa Senhora Aparecida e ainda para investir R$ 531 mil em equipamentos e
serviços destinados à Educação. Vale ressaltar que essas alterações orçamentárias contam também com a
colaboração do Fundo de Aposentadoria e Pensão do Servidor Público Municipal (FAPEM) e do Serviço
Autônomo de Água e Esgoto (SAAE).

Esse repasse demonstra a preocupação do Poder Legislativo de que haja investimentos adequados para o
desenvolvimento de Cambuí. E trabalhar em prol da população é a conduta adotada pelo Poder Legislativo
como forma de contribuir para que nossa cidade seja cada dia mais próspera.
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Projetos referentes a Educação e Saúde foram destaque

nos últimos meses

Indicações apresentadas entre os meses de outubro e novembroProjetos tramitados entre os meses de outubro e novembro

De autoria do Vereador Airton Francisco
Nº 84: Seja realizada obra de construção de muro no entorno da Escola Municipal
Professor Benedito de Carvalho Lopes, no Bairro Rio do Peixe.
nº 85: Seja proibida a circulação de veículos, com o fechamento da via, na Praça
Vereador Francisco Júlio Pereira, nas proximidades da Escola Municipal Professor
Benedito de Carvalho Lopes, no Bairro Rio do Peixe
De autoria da Vereadora Lúcia Leite
Nº 86: Seja feito projeto de conscientização nas Escolas Municipais sobre o lixo,
abordando variados aspectos como a coleta, sua reciclagem e destinação.
De autoria do Vereador Moisés Moraes
Nº 87: Seja instalado redutor de velocidade na Rua Antonio Paulino.
Nº 93: Seja instalado um redutor de velocidade na Rua Capitão Zeferino de Brito
Lambert, altura do nº 618, no Bairro Santo Antonio.
De autoria do Vereador Olímpio Cláudio
Nº 88: Seja instalada iluminação no trecho compreendido da Praça em frente à
empresa Rhodes até a rotatória ligação com a Avenida José Alves Cardoso.
Nº 94: Sejam realizadas obras de manutenção dos quebra-molas e instalação de
placas de sinalização na Rua São Caetano.
De autoria Luiz Carlos
Nº 89: Sejam instaladas placas indicativas com os nomes das vias do Bairro Rio do
Peixe.
De autoria do Vereador José do Carmo
Nº 90: Seja viabilizado junto ao DER a instalação de placas indicativas de alguns
bairros às margens da Rodovia que liga Cambuí à Senador Amaral, MG-295.
nº 92: Sejam adquiridos computadores para atendimento dos profissionais que atu-
am no Programa Mais Médicos.
De autoria do Vereador Luiz Finamor
Nº 91: Seja viabilizado junto ao DER a instalação de redutores de velocidades e  de
placas indicativas na estrada que liga Cambuí a Senador Amaral, MG-295, nas pro-
ximidades do Bairro Serra do Cabral.
Nº 95: Que o SAAE construa novos reservatórios de água visando enfrentar futuros
problemas de abastecimento de água.
De autoria do Vereador Luiz Paulo
Nº 96: Sejam instaladas placas indicativas referente aos pontos de comércio ambu-
lante do Município.

De autoria do Poder Executivo
Projeto de Lei nº 65: Autoriza a abertura de credito suplementar no orçamento vigente, no
valor de R$ 1,2 milhão, destinados à Secretaria de Saúde. Aprovado por unanimidade em
turno único.
Projeto de Lei nº 68: Prevê a regularização de obras, nas condições que especifica.
Aprovado por unanimidade em primeiro e segundo turno.
Projeto de Lei número 69: Autoriza o Poder Executivo a conceder Cesta Natalina de
Confraternização ao Servidor Público Municipal. Aprovado por unanimidade em pri-
meiro e segundo turno.
Projeto de Lei número 70: Autoriza o Poder Executivo a adquirir bem imóvel, alienar
como dação em pagamento bem imóvel, como forma de pagamento em aquisição de
propriedade por parte do município. Aprovado por unanimidade em primeiro e segun-
do turno.
Projeto de Lei número 71: Autoriza a abertura de Crédito Suplementar no Orçamento
vigente, no valor de R$ 31 mil, destinados a Secretaria de Educação. Aprovado por una-
nimidade em turno único.
Projeto de Lei número 72: Autoriza a abertura de Crédito Especial no Orçamento vigente,
no valor de R$ 775 mil, destinados a aquisição de terreno para construção de uma nova
creche na Vila Nossa Senhora Aparecida. Aprovado por unanimidade em turno único.
Projeto de Lei número 73: Altera a Lei Municipal n.º 2.340/2013 - PPA para o Quadriênio
2014/2017, inclui ação no Plano Plurianual para aquisição de terreno. Aprovado por una-
nimidade em turno único.
Projeto de Lei número 74: Autoriza a abertura de Crédito Suplementar no Orçamento
vigente, no valor de R$ 500 mil, destinados a Secretaria de Educação. Aprovado por
unanimidade em turno único.
De autoria dos vereadores José do Carmo e Luiz Finamor
Projeto de Lei nº 66: Declara de utilidade pública o Conselho Central Nossa Senhora das
Graças de Pouso Alegre, da Sociedade de São Vicente de Paulo. Aprovado por unanimi-
dade em primeiro e segundo turno.

De autoria da Mesa Diretora
Projeto de Resolução nº 06: Concede aos servidores do Poder Legislativo Cesta Natalina
de confraternização. Aprovado por unanimidade em turno único.
Projeto de Resolução nº 07: Altera os  artigos 3º, 4º , o  § 1º do artigo 37  e os anexos II
e III da Resolução n.º 389/2007. Aprovado por 5 votos favoráveis e 3 contrários em
primeiro turno.

Os meses de outubro e novembro
foram de intenso trabalho legislativo,
tendo em vista a urgência dos projetos
tramitados neste período, fato que

R$ 1,5 milhão destinada ao Orçamento
Participativo. O documento foi
entregue pelo representante do bairro
Santa Edwiges, Natalino Pedro da
Silva, que no uso da Tribuna Livre
destacou a importância do Orçamento
Participativo como ferramenta para que
a população possa apontar quais são
as principais melhorias a serem
realizadas no Município.

O Orçamento Participativo (OP)
também foi tema da palavra da Sra.
Márcia Lessa Braga, que explicou
como foi realizado o processo de
debate do OP e ressaltou a
participação da comunidade que atuou
em todas as discussões até que
chegasse a um consenso sobre as obras
prioritárias que deverão ser realizadas
no próximo ano.

tornou necessária a realização de
Reuniões Extraordinárias para que o
Município não fosse prejudicado.
Dentre os projetos aprovados em

caráter de urgência
estão a abertura de
três Créditos desti-
nados à Secretaria de
Educação, no valor
total de 1 milhão, 306
mil reais e a alteração
no Plano Plurianual
para aquisição de
terreno para a
construção de creche
na Vila Nossa Senhora
Aparecida.

Durante a 20ª
Reunião Ordinária,
rea- lizada no dia 18 de

novembro, os Vereadores receberam o
documento ligado ao projeto do
orçamento de 2015, proposta que
define onde será investida a verba de

Os Vereadores Lúcia Leite, Moisés Moraes e Maria
do Carmo participaram entre os dias 29 e 31 de no-
vembro do curso sobre a Lei de Responsabilidade Fis-
cal, realizado pelo Instituto Plenum em Belo Horizonte.
O curso teve por objetivo instruir os agentes do Poder
Legislativo quanto a forma adequada da utilização de
recursos públicos e quais os aspectos práticos para que
o Parlamentar atue como fiscal desses recursos.

A Câmara esteve presente
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Sessão solene marca entrega de Título de Cidadão
Cambuiense

Representantes de diversos segmentos da socie-
dade estiveram reunidos no Guadalajara Clube de
Campo para a solenidade de entrega do Título de
Cidadão Cambuiense, realizada no dia 14 de no-
vembro.

Durante a cerimônia 16 homenageados recebe-
ram das mãos dos Vereadores que os indicaram a
placa com o Título de Cidadão Cambuiense, entre
os agraciados estavam empresários, educadores, po-
líticos, militares e médicos, que reforçaram seu com-

promisso com o desenvolvimento de Cambuí.. A Ses-
são Solene foi conduzida pelo Presidente da Câma-
ra, Luiz Paulo Nepomucenia e contou com a presen-
ça dos Vereadores, do Prefeito, Dirceu Marques Dias,
da Vice-Prefeita, Rosely Ap. de Moraes, além de
amigos e familiares dos novos cidadãos Cambuienses.

A homenagem é concedida pela Câmara Munici-
pal a personalidades que, apesar de não terem nasci-
do em Cambuí, contribuíram e ainda contribuem para
o desenvolvimento econômico e social do município.

Entre os anos de 2013 e 2014, 18 nomes foram in-
dicados pelos Vereadores e aprovados em Plenário,
por meio de Decretos Legislativos.

O Presidente da Câmara, Vereador Luiz Paulo
Nepomucenia, destacou a honra de poder homena-
gear cidadãos que contribuíram para o desenvolvi-
mento da cidade. “É um privilégio ter cada um de
vocês nesse Município e ver a dedicação destinada
ao crescimento de nossa cidade”.

Dr. Luiz Celso Arruda
Decreto Legislativo nº 17/2013

Sr. Leandro Luiz Feliciano
Decreto Legislativo nº 18/2013

Dr. Elinton Adami Chaim
Decreto Legislativo nº 35/2014

Sra. Maria Cristina
Nascimento e Silva

Decreto Legislativo nº 27/2013

Sr. Edvaldo Matias dos Santos
Decreto Legislativo nº 19/2013

Sr. Antoine Aristides Macris
Decreto Legislativo nº 29/2013

Dr. Daniel Foronda Ramirez
Decreto Legislativo nº 33/2014

Sr. Edson Roberto de Carvalho
Decreto Legislativo nº 34/2014

Sr. Manuel Antonio Salustiano
Decreto Legislativo nº 30/2013

Sr. Wilson Gomes da Silva
Decreto Legislativo nº 28/2013

Sr. Adalberto Bruno
Decreto Legislativo nº 38/2014

Sr. Douglas Pierangeli Costa
Decreto Legislativo nº 25/2013

Sr. Ulysses Gomes de Oliveira Neto
Decreto Legislativo nº 22/2013

Sra. Ivanir Fernandes Pires
Decreto Legislativo nº 26/2013

Sr. Jacinto Santana
Decreto Legislativo nº 36/2014

Filhos do Sr. Antonio Faria
Decreto Legislativo nº 24/2013
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