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Audiência Pública discutirá Orçamento 2012
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ACONTECE ENTREVISTA

Os Vereadores de 
Cambuí discutirão com 
a população no dia 25 de 
o u t u b r o  o s  p r i n c i p a i s 
investimentos que a Prefeitura 
pretende realizar em 2012, 
através da Lei Orçamentária 
Anual (LOA). A apresentação 
será realizada pela Assessora 
Administrativa e Financeira, 
Rosilene Machado, que 
fará a exposição do Projeto 
encaminhado pelo Poder 
Executivo no valor total de 
R$ 45.150.000,00 (Quarenta 
e cinco milhões, cento e 
cinqüenta mil reais).  O 
Orçamento municipal é onde 
estão definidos os recursos 
f inanceiros necessários 

à execução das políticas 
públicas. 

A  A u d i ê n c i a 
Pública é um dispositivo 
especialmente importante 
onde a Câmara pode, em 
conjunto com a população, 
discutir as propostas do 
Prefeito, suas prioridades e 
intenções para o próximo ano. 
A participação da população é 
ao mesmo tempo uma forma 
de conhecer as propostas e 
também propor alterações 
que atendam as necessidades 
das comunidades.

O  O r ç a m e n t o 
Municipal é um planejamento 
anual elaborado pelo Poder 
Executivo, que estabelece 

previsões de arrecadação 
e autoriza gastos para a 
administração do município. 
Além de  organ izar  as 
finanças do município, 
e l e  é  uma  impor tan te 
ferramenta da sociedade civil 
no acompanhamento dos 
gastos públicos, uma vez que 
permite a comparação entre o 
previsto e o que acontece de 
fato durante o ano.

O Projeto de Lei 
fo i  encaminhado  pe lo 
Poder Executivo no dia 28 
de agosto, ou seja, dentro 
do prazo legal. A câmara 
municipal deverá deliberar 
sobre o mesmo até o final 
do exercício financeiro, sob 

pena de não sair de recesso até 
esta deliberação.

Para que entre em 
vigor, o Orçamento Anual 
precisa ser aprovado pelos 
Ve reado re s .  É  du ran t e 
a  Audiência  públ ica de 
apresentação do Projeto que 
a população pode destacar 
suas prioridades, que serão 
analisadas e transformadas em 

Como a sociedade pode controlar a execução do 
orçamento aprovado?

Através das audiências quadrimestrais, obrigatórias pela 
Lei de Responsabilidade Fiscal, o Prefeito realiza a prestação 
de contas dos quatro meses anteriores a apresentação. 
Lembrando que o principal canal de acesso ao orçamento 
é a Câmara Municipal, por meio dos Vereadores.

Emendas pelo Legislativo. O 
Projeto de Lei orçamentária 
é submetido à análise da 
Câmara Municipal,  que 
pode realizar alterações no 
texto final. A partir daí, o 
Executivo deve promover 
sua implementação de forma 
eficiente e econômica, dando 
transparência pública às 
ações.

Potencial turístico é discutido em Audiência Pública em 
Cambuí

Estruturação, planejamento e ousadia serão ações fundamentais para que o extremo Sul de Minas receba os 
turistas da Copa de 2014

O potencial turístico das 
cidades próximas a Extrema, 
candidata a sub-sede da Copa 
de 2014, foi discutido no 
dia 1º de setembro, durante 
Audiência Pública no Plenário 
da Câmara Municipal de 
Cambuí. A iniciativa da Mesa 
Diretora da Casa buscou 
apontar caminhos para que 
empresários e administração 
pública possam se estruturar 
nos próximos dois anos e 
meio, para receber parcela dos 

cerca de 4 milhões de turistas 
durante a realização da Copa.
 O  p a l e s t r a n t e 
Gustavo Arrais, Presidente 
do Circuito Serras Verdes, 
destacou o turismo como fonte 
sustentável da economia, que 
gera inúmeros empregos e 
contribui para a preservação da 
cultura regional. Neste sentido 
o Gerente Regional da Caixa, 
Romy Maktub Conde de Deus, 
apresentou linhas de crédito 
diferenciadas, disponíveis 

para empresários do ramo 
de alimentação, hotelaria, 
entretenimento e outros 
envolvidos com a estruturação 
do turismo. Com uma visão 
empreendedora a Caixa busca 
investir em projetos que 
perdurem após a Copa.
 I n t e g r a n t e  d a 
Comissão de Turismo do 
Estado, o Deputado Estadual 
Ulysses Gomes, destacou o 
potencial de Cambuí e cidades 
vizinhas para receber turistas, 
mas ressaltou que para isso 
acontecer é fundamental a 
participação da sociedade, 
através da mobilização de todos 
os setores no aprimoramento 
do atendimento ao turista.
 Com uma participação 
efetiva dos empresários, 
moradores e autoridades 
presentes na Audiência, 
pontos como a melhoria nos 

setores de saúde, segurança e 
sinalização das cidades foram 
amplamente discutidos. Para 
Rosely Moraes, Presidente da 
Câmara de Cambuí, através 
desses pontos será possível 
planejar ações que venham de 
encontro com as necessidades 
básicas de atendimento aos 
moradores e turistas, que 

passarão pelas cidades durante 
a Copa. É preciso que a 
população tenha consciência 
das amplas possibilidades 
abertas pelo evento, que apesar 
de ser realizado apenas daqui a 
dois anos e meio, deve começar 
a ser preparado agora.
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Palavra da Presidente 
Viver melhor em uma cidade melhor

Rosely Moraes
Presidente da 

Câmara Municipal 
de Cambuí

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ATÉ AGOSTO / 2011

DESPESA
Orçamentária          
441.530,78
Extra-orçamentária           48.496,66
Saldo p/ o Exercício Seguinte  437.693,17

VARIAÇÕES PASSIVAS
Resultantes Execução Orçamentária
  Despesas Orçamentária         
441.530,78
  Mutações Patrimonias         
0,00
Independentes Execução Orçamentária
  Diversos             15.508,44
Soma             

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMBUÍ

DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ATÉ AGOSTO /2011
VARIAÇÕES ATIVAS
Resultantes Execução Orçamentária
  Receita Orçamentária         5.827,95
  Mutações Patrimonias         5.196,00
Independentes Execução Orçamentária
  Diversos      877.599,78
Soma        888.623,73
Déficit                   0,00
Total        888.623,73

Rosely Aparecida de Moraes
Presidente da Câmara

Rosilene de Lima Machado Silva
Assessora Administrativa e Financeiro

Controle Interno

Edna Maria Dias
Técnica Contábil

CRC/MG 077.958/O-8

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

PREVISÃO
0,00
0,00
0,00

1.300.000,00
1.300.000,00

FIXAÇÃO
1.296.500,00

3.500,00
1.300.000,00

0,00
1.300.000,00

EXECUÇÃO
5.827,95

0,00
5.827,95

435.702,83
441.530,78

EXECUÇÃO
439.970,78

1.560,00
441.530,78

0,00
441.530,78

DIFERENÇAS
5.827,95

0,00
5.827,95

-864.297,17
-858.469,22

DIFERENÇAS
-856.529,22

-1.940,00
-858.469,22

0,00
-858.469,22

BALANÇO FINANCEIRO ATÉ AGOSTO / 2011
RECEITA
Orçamentária           5.827,95
Extra-orçamentária      912.791,73
Saldo Exercício Anterior          9.100,93
Total        927.720,61

BALANÇO PATRIMONIAL ATÉ AGOSTO / 2011
ATIVO
Bancos   437.693,17
Bens Móveis  154.180,97
Bens Imóveis  611.550,00
Almoxarifado    12.114,26
Soma do Ativo Real     1.215.538,40

Compensado             0,00
Total             1.215.538,40

PASSIVO
Depósitos  1.400,00

Soma do Passivo Real 1.400,00
Saldo Patrimonial
Ativo Real Líquido  1.214.138,40

Total        1.215.538,40 

Fala Cidadão

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 até nós serão 

selecionados e resumidos.
Mande-nos sua mensagem e participe deste espaço democrático 

assessoriadecomunicacao@camaracambui.mg.gov.br

            
                         Publicação Periódica 
                    da Câmara Municipal
                            de Cambuí  
             
          Instutuído através da Resolução nº 
416/2011

CNPJ 74.195.009/0001-31 - Rua Saldanha 
marinho, 260 - Centro - Cambuí - MG

camaradecambui@camaracambui.mg.gov.br
Projeto Gráfico e Jornalista Responsável:

 Laila Salman - MTB 11.910/MG-JP
Dúvidas e Sugestões: Tel (35) 3431-1990 

ou  pelo e-mail assessoriadecomunicacao@
camaracambui.mg.gov.br

Tiragem: 6.000 mil exemplares

Mesa Diretora Biênio 2011/2012
Presidente: Rosely Aparecida de Mora-
es (PSDB), Vice-Presidente: Edivaldo 
Bueno dos Santos (DEM), Secretária: 
Marina de Moura Ferraz (PSDB), Vere-
adores: Airton Francisco Pereira (PP), 

Airton Lopes (DEM), Geraldo Aparecido 
da Silva (PSDB), Luiz Paulo Nepomu-
cenia (PV), Maria do Carmo Pereira da 

Silva (PP), 
Olímpio Cláudio de Brito (PSDB)

Legislatura 2009/2012

Vereadores

Rosely Moraes
Presidente

Edivaldo Bueno
Vice-Presidente

Marina Moura
Secretária

Airton 
Francisco

Airton 
Lopes

Geraldo 
Aparecido

Luiz 
Paulo

Maria do 
Carmo

Olímpio 
Cláudio

Mesa Diretora Biênio 2011/2012

Desde 1997, Cambuí possui uma lei que proibi a produção de ruído capaz de 
prejudicar a saúde, a segurança ou o sossego público. O capítulo II, da Lei 
1381, trata em seus 8 artigos sobre as regras de poluição sonora no município de 
Cambuí. Qualquer pessoa que considera seu sossego perturbado por sons e ruídos 
não permitidos poderá solicitar ao fiscal de saúde e postura medidas destinadas 
a fazê-los parar.

Confira o que diz o Artigo 68:

Independentemente da medição de nível sonoro, são expressamente proibidos:
I. produzidos por veículos com o equipamento de descarga aberto ou silencioso 
adulterado ou defeituoso;
II. produzidos por aparelhos ou instrumentos de qualquer natureza utilizados 
em
pregões, anúncios ou propaganda nos logradouros públicos, ou para eles 
dirigidos;
III. provenientes de instalações mecânicas, bandas ou conjuntos musicais e de 
aparelhos ou instrumentos produtores ou amplificadores de som ou ruído, quando 
produzidos nas vias
publicas ou nelas sejam ouvidos de forma incomoda;
IV. provocados por bombas, morteiros, foguetes, rojões, jogos de estampido 
ou similares, salvo por ocasião de festividades autorizadas pela autoridades 
municipal. 

Na definição aristotélica 
o homem é um ser político, 
isto é, um ser que vive na 
polis (cidade). Marx, no 
século XIX, repensou esse 
conceito  e definiu o homem 
como um ser social, que 
vive em sociedade. Viver em 
sociedade, em agrupamentos 
humanos, pressupõe a exis-
tência de regras e normas 
para harmonizar os conflitos 
e as divergências de modo 
que os interesses do grupo, 
da sociedade se sobressaiam 
aos interesses individuais  
para que a sociedade, antes 
de tudo, se mantenha coesa 
e possa então  desenvolver e  
prosperar.
 Todos sabem que o con-

vívio
social é pautado pelas di-
ferenças. As diferenças em 
si não são prejudiciais ao 
desenvolvimento da socieda-
de. Ao contrário, podem ser 
salutares quando elas contri-
buem para o aprimoramento 
das estruturas, das diretrizes, 
das ações que beneficiam o 
grupo social. Sob esse olhar 
as diferenças promovem a 
coesão e prosperidade da 
sociedade.

No entanto, as sociedades co-
existem  com indivíduos que 
atuam no sentido de desestru-
turação do grupo como única 
forma de fazer valer seus pró-
prios interesses.  E não é raro 

nos depararmos com isso no
nosso dia a dia.

Se realmente queremos vi-
ver melhor em uma cidade 
melhor é preciso que haja  
consciência coletiva e comu-
nitária desprezando as vaida-
des e os interesses pessoais 
em prol de toda a sociedade É 
preciso que haja também boa 
vontade para buscar as solu-
ções e resolver os problemas. 
Conviver com as diferenças 
é permitir que possamos 
extrair o que há de bom em 
cada proposta  e orientar as 
ações do grupo
nesse sentido.

Essa é um fórmula simples,

até mesmo simplória  mas é 
uma fórmula que propicia a 
colaboração e a participação 
para o progresso da socieda-
de, para  a melhoria da vida 
do grupo. 

Outro pressuposto básico 
para harmonizar a vida em 
sociedade é quanto às inge-
rências externas que devem 
ser avaliadas com cautela e 
precaução uma vez que suas 
visões são parciais,  carre-
gadas de desinformação ou, 

que comungam das alegrias 
e das dificuldades que a vida 
cotidiana daquela sociedade 
lhes impõe são ao mesmo 
tempo atores e espectadores 
do bem viver construtivo.

Nós, aqui em Cambuí,  ain-
da estamos longe de sermos 
uma sociedade ideal. Mas é 
inegável que a vida melho-
rou e melhora a cada dia.  

Fique de           lho

pior, carregadas de 
terceiras intenções. 
Todos aqueles que 
vivenciam a reali-
dade daquele grupo 
social, todos aqueles 
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Entrevista
O “Câmara em Ação” de setembro traz aos leitores um 

perfil e entrevista com a Vereadora  
Marina de Moura. Confira

Em Destaque

Marina de Moura Ferraz, 47 
anos, professora, foi eleita 
em seu primeiro mandato, 
pelo PSDB, com 371 votos. 
Já apresentou desde o início 

do mandado, 06 Projetos 
de Lei, 05 Projetos de 

Resoluções, 01 Projeto de 
Emenda a Lei Orgânica do 

Município, 70 Indicações, 36 
Moções e 05 Requerimentos.

Acredita que entre suas 
indicações, as mais 

importantes são: iluminação 
no entorno da igreja do 

Bairro dos Lopes, áreas de 
lazer incluindo a Matinha e 

colocação de lixeiras. 

CA: Como a senhora avalia 
as ações do Poder Legislativo 
neste mandato? 
Marina de Moura: Estamos 
cumprindo nossa missão de 
representantes do povo e 
Fiscalizadores dos Atos do 
Executivo. Encaminhando 
e aprovando Projetos de 
interesses da população, 
buscando uma cidade cada 
vez mais adequada e justa 
para a convivência harmônica 
de todos.
CA: Quais as dificuldades 
na função do vereador?
M a r i n a  d e  M o u r a : 
existem muitas, que são 
principalmente ligadas as 
limitações orçamentárias para 
atendimento das necessidades 
dos cidadãos, bem como a 
carência de pessoal para 
efetivar os projetos que 
buscam atender os anseios da 
população e dar atendimento 
e encaminhamento às suas 
demandas.

C A :  O  q u e  s e n h o r a 
considera como uma boa 
Administração Municipal? 
Marina de Moura: Em 
primeiro lugar a honestidade 

no trato com a coisa pública, a 
alocação de material humano 
e recursos financeiros, que são 
sempre escassos, para atender 
as necessidades da população, 
com metas  previamente 
definidas e acompanhamentos 
constantes, visando prestar 
serviços de qualidade, tanto 
na infra-estrutura, como na 
Saúde e Educação, que devem 
ser priorizados.

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  s e s sões  da 
Câmara? 
Marina de Moura: no nosso 
caso, após constatarmos 
essas carências, que ocorram 
por falta de interesse do 
cidadão, estamos invertendo 
o processo, levando a Câmara 
até as comunidades, com 
objetivo de mostrar nossos 
trabalhos e levantarmos as 
demandas de cada localidade, 
encaminhando-as ao Executivo. 
Além de disponibilizarmos 
mídias como internet, Tv e 

jornal, dando publicidade 
e transparência aos nossos 
trabalhos.

CA: O vereador não tem o 
poder de executar, pois são 
legisladores e fiscais, não são 
executores. Porque então são 
feitas tantas promessas? 
Marina de Moura: Essa é 
uma questão que ainda não 
está muito claro para muitos 
cidadãos, embora devamos 
cobrar, não é de nossa alçada a 
solução, cabendo ao Executivo 
as providências devidas. 
Porém buscamos fazer o 
máximo dentro daquilo que 
é nossa função constitucional 
na Fiscalização dos Atos do 
Executivo.

CA: Quais são seus Projetos 
até o término do mandato?
Marina de Moura: existem 
muitos encaminhamentos 
junto ao Executivo, porém, 
meu maior sonho é ver uma 
cidade mais atraente para 
a população e visitantes. 
Nesse sentido enviei uma 
indicação sobre o Complexo 
Campo do Asilo, Matinha, 
Poliesport ivo e Recinto 

do peão. Principalmente 
gostaria de ver mais cidadãos 
agindo politicamente em 
prol da cidade, colocando e 
defendendo suas idéias junto 
aos Gestores, na busca de uma 
cidade cada vez melhor para 
se viver. 

CA: Considerações Finais:
Marina de Moura: Cambuí, 
apesar de ainda possuir muitos 
gargalos, vem progredindo de 
maneira considerável. Porém, 
queremos e podemos muito 
mais. Que todos aqueles que 
amam essa cidade, possam se 
unir, com objetivos comuns 
que tragam benefícios para 
toda a população, através de 
ações políticas que busquem 
melhorias constantes. Temos 
trabalhado incessantemente 
nesse sentido, na certeza que 
nem tudo que gostaríamos foi 
possível realizar. Esperamos 
que aqueles que irão nos 
suceder tenham a visão de 
continuar trabalhando e 
buscando sempre o melhor 
para nossa cidade.

No dia 1ª de setembro os 
Vereadores participaram da 
assinatura do Protocolo de 
intenções para a formalização 
do Consórcio Público de 
Resíduos Sólidos, realizado em 
Camanducaia.

Os Vereadores estiveram presentes na solenidade de 7 de 
setembro.

A Presidente da Câmara, Rosely Moraes, esteve presente na 
Audiência Pública da Comissão de Participação Popular da 
Assembléia Legislativa, com a participação da ministra Maria do 
Rosário Nunes, da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência 
da República. No evento foram entregues 46 veículos, que 
serão utilizados pelos Conselhos Tutelares. Entre as cidades 
contempladas está Cambuí.

No dia 24 de setembro, a Presidente da Câmara e os vereadores, 
Airton Lopes, Airton Francisco, Edivaldo Bueno, Geraldo 
Aparecido, Luiz Paulo, Maria do Carmo e Olímpio Cláudio, 
participaram da inauguração da Unidade Básica de Saúde, Prefeito 
Álvaro de Morais Navarro.

Na Reunião de Comissões 
do dia 27 de setembro, os 
representantes da Emater 
de Cambuí, apresentaram o 
relatório anual das atividades 
da empresa no município.

Em Audiência Pública no dia 28 de setembro, na Câmara Municipal 
o Prefeito fez a prestação de contas e apresentou o relatório de 

cumprimento das metas fiscais do 2ª quadrimestre de 2011.

Câmara viabiliza obras de melhoria para 
população cambuiense

A Câmara tem apoia-
do fortemente a realização 
de projetos do Executivo, 
ligados a melhoria de vida 
da população cambuiense. 
No dia 24 de setembro os Ve-
readores estiveram presentes 
na entrega de 50 casas po-
pulares, construídas através 
de convênio com a Cohab. 
Uma conquista possibilitada 
através de ações conjuntas 
entre o Poder Executivo e 
Legislativo. De acordo com 
a Presidente da Câmara, Ro-
sely Moraes, os Vereadores 
têm como princípio aprovar 
Projetos que beneficiem a 
população, no caso das casas 
populares, a Câmara Munici-
pal homologou o Convênio 
com a COHAB (Lei Muni-

cipal nº2144), a doação do 
terreno (Lei Municipal nº 
2145) e a criação do Conse-
lho Municipal de Habitação 
de Cambuí (Lei Municipal 
2097).

Para  Wi l l ian  de 
Souza, a conquista da casa 
própria irá contribuir no 
orçamento, já que a parcela 
do financiamento é menor do 
que o aluguel, isso irá possi-
bilitar que a família invista 
em melhorias no futuro.

Neste sentido, bus-
cando atender um número 
maior de moradores, Cambuí 
assinou com a Caixa Econô-
mica Federal, convênio para 
que sejam construídas casas 
destinadas às famílias com 
renda de até mil e seiscentos 

reais em Cambuí, utilizan-
do recursos do Fundo de 
Arrendamento Residencial. 
De acordo com João Deom 
Pereira, Superintendente 
Regional da Caixa, este é 
o primeiro passo para tor-
nar o sonho da casa própria 
realidade no município. A 
Presidente da Câmara Rosely 
Moraes esteve presente na 
assinatura do convênio e res-
saltou importância do papel 
da Câmara Municipal para 
a efetivação da construção 
das casas.

A Câmara Municipal convida toda a população para participar das comemorações 
do Gemellaggio. Uma parceria entre o munípio de Cambuí-MG e a cidade de Polla 
na Itália.

Dia 21/10 - 19hs - Palestra Imigração Italiana em Minas Gerais, com o Historiador 
Anísio Ciscotto Filho.
   Lançamento de Pacotes Turísticos Brasil-Itália/ Itália-Brasil
   Lançamento Selo comemorativo Gemellaggio.
Dia 22/10 -  20hs - 2ª Noite Italiana, com comidas típicas e apresentação da Banda 
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Poder legislativo visita bairro do Congonhal

Projetos discutidos e Aprovados nas Reuniões de sertembro de 2011
Projetos de autoria do Executivo Municipal
Projeto de Lei nº 34 – Cria o cargo de encarregado do setor de convivência da terceira idade. Rejeitado 
por 5 a 4 em Primeiro Turno. 
Projeto de Lei nº 40 – Cria o cargo de Técnico de Meio Ambiente – Aprovado por 7 a 1 em Primeiro 
Turno.
Projeto de Lei nº 49 - Da nova redação a Lei que autoriza o Saae (Serviço Autônomo de Água e Esgoto) 
a fornecer alimentação aos funcionários no café da manhã, em eventuais situações quando os servidores 
executarem atividades em locais de difícil acesso e em trabalhos esporádicos que ultrapassem as 16 horas, 
durante a noite, aos sábados, domingos e feriados. Aprovado por unanimidade nos dois Turnos.
Projeto de Lei nº 50 – Cria duas vagas para Assistente Administrativo do SAAE que serão preenchidas 
através de concurso. Aprovado por unanimidade nos dois Turnos.
Projeto de Lei nº 51 – Estabelece a Política Municipal de turismo e o Plano Municipal de desenvolvimento 
turístico sustentável de Cambuí. Aprovado por unanimidade nos dois Turnos.
Projeto de Lei nº 52 – Cria e da denominação a Escola Municipal Lino Lopes da Conceição, que atenderá 
alunos da educação infantil, pré-escola e ensino fundamental, dos bairros Paulo Lopes e Nossa Senhora 
Aparecida e bairros rurais próximos. Aprovado por unanimidade nos dois Turnos.
Projeto de Lei nº 53 – Cria cargos de Técnico de Segurança do Trabalho, Instrutor de Artesanato, Instrutor 
de Artes Marciais (jiu-jitsu), Instrutor de Teatro, Instrutor de Yoga, Educador Social, que serão contratados 
através de concurso público. Aprovado por unanimidade nos dois Turnos.
Projeto de Lei nº 54 – Cria 70 vagas através de concurso público, para 22 áreas já existentes no quadro 
funcional do Município. Aprovado por unanimidade nos dois Turnos.
Projeto de Lei nº 63 – Criação de cargos no quadro permanente da Estrutura Administrativa do FAPEM. 
Aprovado por unanimidade no Primeiro Turno.
Projeto de Lei nº 64 – Estabelece gratificação aos servidores membros da Comissão de Fiscalização de 
Obras. Aprovado por unanimidade no Primeiro Turno.
Projeto de Lei nº 65 - Dispõe sobre a Prorrogação de Isenção de IPTU, ISSQN e Alvará de Funcionamento 
à Prevent Thierry do Brasil. Aprovado por unanimidade no Primeiro Turno.
Os Projetos de Lei nº 66 e 67 – São de natureza orçamentária e criam a possibilidade do Município estabelecer 
convênio com o CISAMESP – Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Sapucaí. Aprovado por 
unanimidade em Turno Único.
Projeto de Lei nº 68 - Estabelece os valores para pagamento de RPV – Crédito de Pequeno valor, em 5 mil 
reais para processo com sentença que não cabe mais recurso. Aprovado por unanimidade no Primeiro 
Turno.
Projeto de Lei nº 71 – Autoriza doação de terreno a Indústria Bandeirante de Plásticos. Aprovado por 
unanimidade no Primeiro Turno.

Projeto de autoria da Mesa Diretora
Projeto de Lei nº 55 – Fixa os Subsídios do Poder Executivo, dos Secretários e do Procurador do Município, 
a vigorar para a gestão 2013-2016. Aprovado por unanimidade em Primeiro Turno e por 6 a 2 no 
Segundo Turno.

Votações da Câmara durante o mês de setembro

O Projeto “Câmara 
Itinerante” tem se mostra-
do um caminho para que 
moradores possam levar 
ao conhecimento dos Ve-
readores, as necessidades 
específicas de cada bairro, 
na busca de alcançar mais 
rapidamente soluções para

Entre as principais solici-
tações estão à iluminação 
do viaduto que liga o Bair-
ro Congonhal à Rodovia 
Fernão Dias, colocação de 
ponto de ônibus coberto, 
manutenção do calçamento 
na entrada do bairro e cons-
trução do posto de saúde.

Para uma das fun-
dadoras do bairro, Ana Sil-
vério Almeida, é através de 
iniciativas como esta que 
as comunidades poderão 
crescer de forma adequada. 
O Presidente da Associação 
de Moradores, Geraldo 
Nascimento destacou a im-
portância deste Projeto para 
o aprimoramento nas ações 
voltadas as comunidades e 
reforçou que os morado-

res do bairro tem buscado 
melhorias, mas que muitas 
necessidades só podem ser 
solucionadas através da ad-
ministração Municipal.

Ao final da reunião 
o balanço foi positivo. O 
Vereador Airton Francisco 

enfatizou os resultados da 
participação dos moradores. 
A Presidente Rosely Mora-
es, apontou as conquistas 
já alcançadas pela “Câmara 
Itinerante” e o aperfeiço-
amento na condução das 
reuniões.

Bairro Congonhal População: 530 habitantes
Um dos mais antigos do 
município, o bairro possui 
um perfil residencial e tem a 
produção de morango como 
principal fonte econômica. 
Cultura: Apesar de possuir

3 igrejas evangélicas, a maio-
ria dos moradores
são católicos e devotos de 
Santo Antônio, padroeiro do 
bairro. Muitas benfeitorias 
do bairro foram conquistadas 
através de festas e

quermesses.
 A escola Ana Silvé-
rio Almeida atende alunos 
do 1º ao 5º ano. Hoje cerca 
de 86 alunos participam das 
atividades da escola, algumas 
com apoio de computado-

D u r a n t e  o  m ê s 
de setembro as Reuniões 
O r d i n á r i a s  t i v e r a m 
participação ativa de membros 
do Centro de Convivência 
da Terceira Idade,  que 
acompanharam a tramitação 
de Projeto de Lei ligado 
ao grupo. A oradora Maria 
Benedita Bueno Lambert, 
fez uso da Tribuna Livre, 
na 14ª Reunião Ordinária 

Indicações Aprovadas
50 - Vereador Geraldo Aparecido: Sejam executadas obras de 
limpeza no córrego Lava Pés, localizado no bairro Santo Antônio. 
51 – Vereadora Marina de Moura: Seja estabelecido o estacionamento 
em apenas um lado da via, em trecho da Rua Lino Lopes da 
Conceição.
52 – Vereador Geraldo Aparecido: Sejam realizadas obras de 

calçamento em trecho da Rua Ver. Antonio Paulino de Abreu
Moções Aprovadas
22 – Vereadores Marina de Moura e Geraldo Aparecido: Moção 
de Pesar aos familiares da Senhora Ana Bento Oliveira.
23 – Vereador Edivaldo Bueno: Moção de Pesar aos familiares da 
Senhora Waldomira Salles Pereira.
26 – Vereadora Marina de Moura: Moção de Aplauso à Senhora 
Maria Luzia Medeiros Cunha.
29 – Vereadora Rosely Moraes: Moção de Aplauso aos organizadores 
pela realização da Feijoada Beneficente em prol do Hospital Ana 

Moreira Salles.

problemas antigos das
comunidades. 

Em sua 4º edição, o 
Projeto esteve presente no 
bairro Congonhal e reforçou 
viabilidade no atendimento 
a indicações já realizadas 
pelo Vereador Airton Fran-
cisco residente no bairro. 

res.
 O bairro possui 
internet, campo de futebol, 
quadra e uma unidade de 
apoio do PSF – Programa 
Saúde da Família.

para ressaltar a importância 
do amparo ao idoso e os 
benefícios alcançados pelos 
freqüentadores através das 
atividades oferecidas pelo 
Centro de Convivência.

Além deste projeto 
outros 15 foram apresentados 
na 13ª e 14ª Reunião, os 
Vereadores votaram 22 
Projetos, 4 Indicações e 8 
Moções.

Projeto de autoria da Mesa Diretora
Projeto de Lei nº 56 – Fixa os Subsídios do Poder Legislativo a 
vigorar para a próxima legislatura, gestão 2013-2016. Aprovado por 
unanimidade nos dois Turnos.
Projetos de autoria da Vereadora Rosely Moraes
Projeto de Lei nº 58 - Cria e da denominação a “Unidade Básica de 
Saúde Prefeito Álvaro de Morais Navarro”, localizada ao lado da Praça 
Belinha Ramos, no Bairro Vila Mariana. Aprovado por unanimidade 
nos dois Turnos.
Projeto de autoria do Vereador Airton Francisco
Projeto de Lei nº 59 – Cria e da denominação a “Farmácia de Minas-
Florinda Ribeiro da Silva”, localizada nesta cidade, na Rua Olímpio 
Ernesto da Silva. Aprovado por unanimidade nos dois Turnos.
Emenda de autoria do Vereador Luiz Paulo
Emenda 01 – Dá nova redação ao Artigo 1º do Projeto de Lei nº 56, 
que fixa os Subsídios dos Detentores de Mandatos Eletivos do Poder 
Legislativo. Rejeitado por 6 a 2 em Turno Único.
Projeto de autoria dos Vereadores Rosely Moraes; Edivaldo Bueno 
e Marina de Moura
Emenda a Lei Orgânica Municipal – Propõe que seja mantido 
para Cambuí o número de Vereadores em nove. Aprovado por 
unanimidade nos dois Turnos.


