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Câmara Itinerante: Vereadores e moradores 
discutem soluções para Furnas e Nunes
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ACONTECE ENTREVISTA

O  P r o j e t o  i n i c i a d o 
este ano tem recebido 
o reconhecimento das 
comun idades  ru ra i s , 
que veem na Câmara 
Itinerante um caminho 
para se aproximar dos 
Vereadores. Até o momento 
seis comunidades já foram 
atendidas e algumas das 
reivindicações já foram
solucionadas.
Os bairros Furnas e Nunes 

receberam a 5ª Reunião, 
que aconteceu no dia 27 
de outubro na Igreja de 
São Francisco. Os mais de 

50 participantes levantaram 
d i v e r s o s  p r o b l e m a s 
estruturais dos bairros.
E n t r e  a s  p r i n c i p a i s 

re iv indicações  es tá  o 
calçamento e a sinalização 
da entrada do bairro Furnas. 
Segundo os moradores 
o acesso ao bairro é um 
problema antigo e que tem 
se tornado perigoso devido 
ao aumento de veículos que 
passam pelo trecho. Outro 
pedido foi à instalação de 
redutores de velocidade e 
mais iluminação, tendo em 
vista o risco de acidentes na 

estrada de acesso aos 
bairros. A construção de 
um espaço para práticas 
esportivas e lazer da 
comunidade do bairro 
foi reivindicada por 
diversos moradores.
Po r  s e  t r a t a r  de 

comunidades rurais, 
o u t r o  p r o b l e m a 
relevante é o acesso 
a água encanada, que 
já foi resolvido para 
parcela dos moradores 
de Furnas, mas que 
ainda é  sol ic i tado
p e l o  r e s t a n t e  d o 

bairro.
Entre as reivindicações 

do bairro Nunes está à 
manutenção das estradas e a 
instalação de mais manilhas 
para escoamento das águas 
das chuvas, pois algumas já 
existentes não comportam 
o grande fluxo durante o 
período chuvoso, deixando 
a estrada
intransitável.
Apesar de possuir um 

campo de futebol que recebe 
torneios periodicamente, os 
moradores solicitaram a 

instalação de brinquedos 
para as crianças do bairro, 
a exemplo do que, segundo 
eles, já existe em outros 
bairros.
Ao final da Reunião a 

Presidente da Câmara Rosely 
Moraes e os Vereadores 
Airton Francisco, Edivaldo 
Bueno, Geraldo Aparecido, 
Marina de Moura e Olímpio 
Cláudio destacaram o papel 
da Câmara Itinerante e 
apontaram algumas soluções 
que poderão ser alcançadas 
com mais rapidez.

Bairro Furnas Bairro Nunes

População: 300 habitantes
O bairro tem como principais fontes econômicas a produção de morango 
e a pecuária, através da produção de leite e de gado de corte
Cultura: O principal evento da comunidade é a festa do Padroeiro 
São Francisco que acontece todos os anos entre os meses de outubro e 
novembro. Por não possuir um espaço destinado ao esporte e lazer os 
moradores buscam na vizinhança opções para diversão.

População: 150 habitantes
A produção de morango é a principal fonte de renda dos moradores. A 
fábrica de doces no bairro emprega 45 funcionários dos bairros Nunes, 
Bom Sucesso, Anhumas e Centro de Cambuí, dando oportunidade ainda 
para 30 fornecedores de leite do Município.
Cultura: Com um campo de futebol bem estruturado os moradores 
recebem periodicamente torneios de futebol. A festa da Padroeira Nossa 
Senhora de Fátima reuni anualmente todos os moradores.
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Palavra da Presidente 

As Associações de Moradores e a melhoria de vida nos bairros

Rosely Moraes
Presidente da 

Câmara Municipal 
de Cambuí

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ATÉ SETEMBRO / 2011

DESPESA
Orçamentária              496.622,57
Extra-orçamentária                53.975,51
Saldo p/ o Exercício Seguinte  492.436,61
Total             1.043.034,69

VARIAÇÕES PASSIVAS
Resultantes Execução Orçamentária
  Despesas Orçamentária              496.622,57
  Mutações Patrimonias            0,00
Independentes Execução Orçamentária
  Diversos                      16.373,00
Soma                     512.995,57
Superávit                    485.852,44
Total                      998.848,01

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMBUÍ

DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ATÉ SETEMBRO /2011
VARIAÇÕES ATIVAS
Resultantes Execução Orçamentária
  Receita Orçamentária  8.658,67
  Mutações Patrimonias  5.196,00
Independentes Execução Orçamentária
  Diversos                 984.993,34
Soma                                   998.848,01
Déficit            0,00
Total                  998.848,01

Rosely Aparecida de Moraes
Presidente da Câmara

Rosilene de Lima Machado Silva
Assessora Administrativa e Financeira

Controle Interno
CRC/MG 096699/O-7

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
8.658,67

0,00
8.658,67

487.963,90
496.622,57

EXECUÇÃO
495.062,57

1.560,00
496.622,57

0,00
496.622,57

DIFERENÇAS
8.658,67

0,00
8.658,67

-812.036,10
-803.377,43

DIFERENÇAS
-801.437,43

-1.940,00
-803.377,43

0,00
-803.377,43

BALANÇO FINANCEIRO ATÉ SETEMBRO / 2011
RECEITA
Orçamentária                   8.658,67
Extra-orçamentária                1.025.275,09
Saldo Exercício Anterior 9.100,93
Total             1.043.034,69

BALANÇO PATRIMONIAL ATÉ SETEMBRO / 2011

ATIVO
Bancos   492.436,61
Bens Móveis  154.180,97
Bens Imóveis  611.550,00
Almoxarifado    11.643,26
Soma do Ativo Real                   1.269.810,84

Compensado             0,00
Total                  1.269.810,84

PASSIVO
Depósitos              1.404,51

Soma do Passivo Real             1.404,51
Saldo Patrimonial
Ativo Real Líquido           1.268.406,33

Total        1.269.810,84 
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                    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

camaracambui@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 Moraes (PSD), 

Vice-Presidente: Edivaldo Bueno (DEM), 
Secretária: Marina de Moura (PSD), 
Vereadores: Airton Francisco (PP), 

Airton Lopes (DEM), Geraldo Aparecido 
(PSDB), Luiz Paulo (PV), 

Maria do Carmo (PP), 
Olímpio Cláudio (PSDB)

Reuniões:Toda primeira e terceira
 terça-feira do mês às 19 hs

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

Muitas reivindicações de 
moradores dos bairros chegam 
até a Câmara Municipal 
a t r a v é s  d o s  p r ó p r i o s 
Vereadores que sendo porta 
vozes dos cidadãos atuam 
como interlocutores dos seus 
pedidos para que o Executivo 
atenda tais pedidos.

Alguns desses pedidos são sim 
de responsabilidade exclusiva 
do Executivo, outros poderiam 
ser realizados pela própria 
comunidade através de suas 
associações de moradores 
que pode organizar mutirões 

de limpeza, de recuperação 
de pequenas praças e áreas 
verdes, de quadras, etc.  
contando, claro, com apoio 
dos órgãos da Prefeitura.

Os mutirões organizados 
p e l a s  a s s o c i a ç õ e s  d e 
moradores têm um duplo 
objetivo. Por um lado podem 
resolver problemas que de 
outra forma demorariam 
muito para serem resolvidos 
uma vez que a Prefeitura 
conta com número limitado 
de funcionários  e de recursos 
e as necessidades são muitas. 

Por outro lado, uma atividade 
como essa une a população, 
os moradores e a comunidade 
comprometendo-os com a 
manutenção do lugar onde 
vivem. Um exemplo  prático 
é quanto a limpeza do bairro. 
Se os moradores se unirem 
para realizar um mutirão 
de retirada de entulhos, 
limpeza de calçadas, ruas e 
espaços públicos estamos ao 
mesmo tempo melhorando 
efetivamente a condição 
de vida desses moradores 
e conscientizando-os  para 
que  cuidem do seu bairro 

evitando assim transformá-
lo  em depósito de lixo. 
É, portanto, uma atividade 
coletiva que promove o bem 
estar de todos e é também 
educativa,  pois promove a 
conscientização de todos.

Mas é importante reafirmar
que a Prefeitura tem 
que ser parceira e apoiar 
essas ações pois não se 
trata de assumirmos a 
responsa-bilidade que 
é própria da Prefeitura. 
Tra ta-se  apenas  de 
unirmos esforços para 

melhorar nosso bairro,
 nossa cidade.

Fica aqui uma sugestão para 
as associações de bairro que 
estão funcionando e para 
aqueles bairros que ainda 
não se organizaram: vamos 
organizá-las.

Fala Cidadão
A Associação de Cultura Ítalo-Brasileira do Estado de Minas Gerais - ACIBRA-MG, através 
de seu Vice-Presidente Anísio Ciscotto Filho, agradece à Câmara Municipal de Cambuí 
pelo convite para apresentação da palestra sobre a Imigração Italiana em Minas Gerais, 
realizada em 21/10/2011, no Auditório do Legislativo Municipal, durante as comemorações 
do Gemellaggio com a cidade de Polla. 
Nos colocamos à disposição para assuntos referentes à imigração italiana e possíveis parcerias 
e/ou cooperações entre municípios brasileiros e a Itália.  
Anísio Ciscotto Filho
Vice-Presidente 
ACIBRA-MG - Associação de Cultura Ítalo-Brasileira do Estado de Minas Gerais

Fique de           lho
Cambuí possui desde 2000  a Lei Municipal nº 1510 que “Dispõe 
sobre a Participação Popular no Processo de Elaboração Orçamentária 
no Município”. Em seu 1ª Artigo a Lei estipula que o Poder Executivo 
deverá discutir, anualmente, com a população, as prioridades do 
Município para a elaboração dos Projetos de Lei de Diretrizes 
Orçamentárias, do Orçamento Anual e do Plano Plurianual do 
Governo.

Parágrafo único. O processo de discussão popular dar-se-á em 
Assembléia, nos seguintes períodos:
I para a Lei de Diretrizes Orçamentárias, entre 20/02 e 30/03;
II para o Orçamento Anual e Plano Plurianual, entre 01/06 e 15/07.

O artigo 10 especifica que o Prefeito Municipal deverá convocar, no 
mínimo, três reuniões, para, em Assembléia decidir sobre as propostas 
a serem aprovadas e incluídas na Lei de Diretrizes Orçamentárias e, no 
mínimo, quatro reuniões para aprovação de propostas a serem incluídas 
no Orçamento Anual e Plurianual de Governo.

A Câmara Municipal de Cambuí Informa:

As Reuniões Ordinárias são realizadas todas 
as primeiras e terceiras terças-feiras de cada 

mês às 19 hs no Plenário da Câmara.
As Reuniões de Comissões Permanentes são 
realizadas todas as terças-feiras quando não 

houver Reunião Ordinária, às 9hs na 
Câmara Municipal.

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 popu-
lação tem várias 

oportunidades para 
acompanhar o Informativo

               Reuniões Ordinárias     
 Novembro/2011    Dia 1º
     Dia 22
 Dezembro/2011   Dia 06
     Dia 20

            Reuniões de Comissões
       Novembro/2011    Dia 08
     Dia 29
 Dezembro/2011   Dia 13 



Entrevista
O “Câmara em Ação” de outubro traz aos leitores um per-

fil e entrevista com o Vereador Airton Lopes. Confira
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CA: Como o senhor avalia as 
ações do Poder Legislativo 
neste mandato? 
Airton Lopes: Eu vejo que 
os Vereadores agora estão 
cobrando mais o Executivo, 
pois no começo só eu cobrava 
e cheguei até a ser motivo de 
piada por ser o único a cobrar, 
mas agora estou vendo que a 
maior parte dos Vereadores 
estão cobrando também.
CA: Quais as dificuldades na 
função do vereador?
Airton Lopes: Eu acho que 
são as cobranças da população, 
pois  a  maior  par te  dos 
moradores não sabem que o 
Vereador pode apenas cobrar 
o Executivo e fazer Lei. A 
população muitas vezes acha 
que o Legislativo pode executar 
obras e isso nós não temos o 
poder de realizar, então eles 
cobram muito isto da gente. 
Eu acredito que nós devemos 
informar mais a população 
através dos Informativos quais 
ações o Vereador pode realizar 
ou não.
C A :  O  q u e  o  s e n h o r 
considera como uma boa 
Administração Municipal? 
Airton Lopes: Uma boa 
Administração seria fazer o 
possível para que as pessoas 
que necessi tam mais da 
Prefeitura sejam bem atendidas, 

tenham quem possa auxiliá-las, 
pois essas pessoas são as que 
mais sofrem hoje, que mais 
pagam impostos; pessoas das 
roças e aqui encontram muita 
dificuldade na Administração, 
pois tem muitas pessoas que 
maltratam as pessoas menos 
esclarecidas. Eu acredito que 
estas pessoas que não estão 
felizes onde trabalham deviam 
pedir afastamento para que não 
maltratassem tanto os mais 
necessitados, porque eu fico 
revoltado com isso, me sinto 
muito mal em ver esta situação. 
Para ser uma boa Administração 
tem que administrar para todas 
as classes, desde as mais baixas 
e não só para algumas pessoas.
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 
p o u c o  n a s  s e s s õ e s  d a 
Câmara? 
Airton Lopes: Eu acredito que a 
população não está acreditando 
mais nos Vereadores, temos que 
mostrar um serviço específico 
para a população, para que eles 
sintam vontade de vir até a 
Câmara para ver como é feito 
o trabalho dos Vereadores. Eu 
acredito que os Vereadores 
também precisam prestar mais 

serviços. Acredito que o número 
de Vereadores devia diminuir 
ao invés de aumentar, são 
muitos Vereadores no Brasil e 
não há necessidade de tantos 
representantes, assim como 
não há necessidade de tantos 
Secretários e de muitos cargos 
que eu creio que deveriam 
ser eliminados, a metade pelo 
menos, pois este dinheiro 
poderia ser utilizado na área da 
Saúde que está desfalcada ou 
na nossa Educação. Para mim 
deveria ser gasto menos com 
Executivo e Legislativo e ser 
gasto mais na área da Saúde.
CA: O vereador não tem o 
poder de executar, pois são 
legisladores e fiscais, não são 
executores. Porque então são 
feitas tantas promessas? 
Airton Lopes: Eu quando me 
candidatei não fiz nenhuma 
promessa, apenas falei que 
iria tentar fazer o possível e o 
impossível e estou fazendo isso 
através das minhas cobranças e 
minhas palavras no Plenário. Eu 
acho que é isso que o Vereador 
precisa cobrar e fiscalizar, pois 
o Vereador não tem poder de 
realizar outras coisas. Então 
eu não prometi nada porque 
eu já tinha certeza do que iria 
fazer aqui.
CA: Quais são seus Projetos 
até o término do mandato?

Airton Lopes:  Os meus 
Projetos e Indicações foram 
feitos, eu estou esperando que 
seja terminado pelo menos 
80% das Indicações que eu fiz 
para que eu possa fazer mais, 
porque se o Executivo não pode 
terminar todas as Indicações 
é desnecessário enche-lo de 
papelada. Eu venho cobrando 
e continuarei a cobrar o que é 
mais necessário.
CA: Considerações Finais:
Airton Lopes: Espero que esta 
Administração consiga nesse 
1 ano e 4 meses que tem pela 
frente terminar seus Projetos. 
O Prefeito está na esperança de 
construir mais casas populares 
e trazer mais coisas boas para 
nossa cidade; que traga mais 
empresas pois nós necessitamos 
de muito emprego, pessoas 
estão indo para outras cidades 
à procura de emprego, então 
que o Prefeito corra atrás de 
indústria de grande porte, não 
que as de pequena porte não 
ajude, elas ajudam até muito 
já que a maior parte das que 
temos em Cambuí hoje são de 
pequeno porte. Então vindo 
uma firma grande, que tenha 
um salário digno de se viver, 
pois hoje o salário mínimo é 
vergonhoso, não sustenta nem 
uma pessoas, quanto mais um 
pessoa com filhos, a população 

Airton Lopes, 47 anos, 
empresário, foi eleito em 

seu primeiro mandato 
pelo Democratas, com 

416 votos. Já apresentou 
desde o início do 

mandado, 47 Indicações 
e 14 Requerimentos.

de Cambuí merece, espero que 
o senhor Prefeito corra atrás 
para que venha uma empresa 
grande que ajude na melhora da 
Saúde, Educação, que melhore 
tudo na nossa cidade. 

Projetos em pauta são aprovados

Oito Projetos foram votados 
durante o mês de outubro 
na Câmara Municipal, com 
destaque para o incentivo 
a instalação e manutenção 
de empresas em Cambuí e 
a aprovação da contas do 
exercício financeiro de 2009, 

do gestor Benedito Antônio 
Guimenti.

Os Vereadores analisaram 
outros oito Projetos durante 
as Reuniões de Comissões que 
aconteceram nos dias 11 e 25 
deste mês.

Projetos de autoria do Executivo Municipal
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 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.
Projeto de Lei nº 68 - Estabelece os valores para pagamento de RPV – 
Credito 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 Lei nº 72 – Cria o Polo Municipal de rede Federal de Educação 
científica, Profissional e Tecnológica. Aprovado por unanimidade em 
Primeiro e Segundo Turno.

Projeto de autoria da Comissão de Justiça, Legislação, Redação e 
Finanças.
Projeto de Resolução nº 08 – Aprova sem ressalvas, as contas do exercício 
financeiro de 2009, gestor Benedito Antônio Guimenti. Aprovado por 
8 favoráveis e 1 abstenção em Turno Único.

Em Destaque

O Vereador Olímpio Cláu-
dio esteve presente na 
reunião que assegurou a 
construção de quadra po-
liesportiva, e novas casas 
populares em Cambuí.

A Presidente da Câmara Rosely Moraes 
participou da reunião do Circuito Serras 

Verdes.

Indicações Aprovadas
Vereador Luiz Paulo – 54: Seja disponibilizada uma sala para o Comissariado de menor 
no Terminal Rodoviário do Município. 55: Sejam executadas obras de melhorias, com 
a construção de rotatória e jardinagem no cruzamento da Rua Capitão Zeferino de Brito 
Lambert com a Avenida Monsenhor Afonso Ligório da Rosa. 61: Sejam realizadas obras 
de construção de vestiários, iluminação e colocação de alambrado no campo de futebol 
do Bairro Vazes.
Vereadora Marina de Moura – 56: Sejam realizadas obras de asfaltamento ligando a 
Praça Coronel Justiniano à Avenida Tiradentes até o cruzamento desta coma Rua Luiz 
Gama. 58: Seja realizado trabalho de recapeamento asfáltico na Avenida do Carmo.
57 – Vereador Airton Francisco: Sejam concluídas as obras de iluminação nas vias dos 
Bairros Congonhal e Rio do Peixe.
59 – Vereador Geraldo Aparecido: Sejam realizadas obras de melhoria na iluminação 
na Rua José Luiz Tavares, localizada no Bairro Santo Antônio.
60 – Vereador Olímpio Cláudio: Seja feito o abastecimento de água na Rua João Simões 
de Carvalho e adjacências. 

Moção Aprovada
30 – Vereadora Marina 
de  Moura:  Moção  de 
Aplauso aos Professores do 
Município.
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Comunidade Italiana ganha destaque em 
Cambuí

A imigração italiana com 
auge entre os anos 1880 e 
1930 contr ibuiu para a 
modernização de muitos 
setores culturais e econômicos 
no Brasil. De acordo com dados 
do IBGE cerca 1,5 milhão de 
descendentes italianos vivem 
atualmente em Minas Gerais, 
o que representa quase 7,5% 
da população do Estado e de 
acordo com levantamento 
da Prefeitura Municipal de 

Cambuí, o município possui 
aproximadamente 200 famílias 
de origem italiana.

Inspirada pelo Momento 
Itália-Brasil que a partir de 
outubro deste ano celebra 
a amizade e simpatia entre 
italianos e brasileiros, a 
Presidente da Câmara Rosely 
Moraes  cr iou o Projeto 
Gemellaggio, cujo objetivo 
é aproximar as culturas de 
Cambuí e Polla, cidade de 
origem de uma das principais 
f a m í l i a s  i t a l i a n a s  n o 
Município.

Em sua primeira atividade o 
Projeto trouxe para a cidade, no 
dia 21 de outubro, o Historiador 
Anísio Ciscotto Filho, Vice-
Presidente da Associação 
Cultural Ítalo-Brasileira de 
Minas Gerias, que falou 
sobre a imigração italiana no 
Estado e a situação atual dos 
italianos em Minas. Segundo 
o palestrante é essencial que a 
sociedade desperte para suas 
origens, “Essa comunicação 
entre Cambuí e a Itália pode 
trazer muitos frutos para a 

cidade. Quando uma nação 
sabe que poderá encontrar 
pessoas de sua origem torna-
se mais interessada em realizar 
investimentos”.

Para Dr. João Nogueira 
Fanuchi, descendente de 
italianos, já era tempo desta 
união das famílias italianas 
que  cont r ibu í ram tan to 
para a formação cultural e 
educacional do Município. 
“Parabenizo a Presidente da 
Câmara por este intercambio 
com a Itália através da cidade 
de Polla”. 

A Presidente Rosely Moraes 
enfatizou que esta é apenas a 
primeira atividade para levar 
ao conhecimento da população 
o que é o Gemellaggio, um 
trabalho que já conta com a 
contribuição de parceiros na 
área de Educação e Turismo. 
No sábado, dia 22, a Banda 
Itália-Brasil e o Tenor Lírico 
Sérgio Senger se apresentaram 
na 2ª edição da Festa Italiana, 
realizada na Praça Prof. 
Maximiliano Lambert. A festa 
reuniu famílias italianas e 

cidadãos cambuienses, que 
aproveitaram as tradicionais 
comidas italianas, como pizza, 
macarronada e polenta. Toda a 

verba arrecadada foi revertida 
para o Hospital Ana Moreira 
Salles.

Após o início das atividades, o Projeto Gemellaggio já 
começa a apontar resultados através da parceria com a Acibra 
(Associação Cultural Ítalo-Brasileira de Minas Gerias), que 
tem possibilitado o acesso a oportunidades de cooperação 
com empresas italianas que estão a procura de parceiros 
brasileiros para a transferência de tecnologias, formação de 
joint-ventures, fornecimento de assistência técnica, acordos 
comerciais e exportação.

Outra oportunidade é para aqueles que desejam fazer curso 
de italiano na Itália. Os descontos podem chegar a 48%. 
Para mais informações consulte o site da Câmara: www.
camaracambui.mg.gov.br.

Audiência Pública

Melhorias e incentivos tidos como prioritários pela população foram discutidos na 
Audiência Pública que apresentou o Orçamento 2012

A Audiência Pública realizada 
no dia 25 de outubro discutiu 
os principais investimentos 
e  metas  p rev is tos  pe lo 
Executivo para o ano de 2012. 
Com grande participação dos 
moradores, que buscaram 
informações sobre os atos que 
serão realizados no próximo 
ano, questionou-se sobre a 
participação da comunidade 
na definição das metas e por 
conseqüência na elaboração 
da lei orçamentária.

A Assessora Administrativa 
e Financeira da Câmara, 
Rosilene Machado apresentou 
a proposta orçamentária, 
enviada pelo Executivo para 
apreciação popular e dos 
Vereadores. Rosilene reforçou 
a importância da participação 

popular ao dizer, “para que 
se possa cobrar é preciso 
conhecer o planejamento da 
Administração Municipal”.

Alguns moradores como 
Sôn ia  I zabe l  da  S i lva , 
Presidente da Associação da 
Vila Santo Antônio, destacaram 
a importância desta Audiência 
e aproveitaram a oportunidade 

Projeto auxilia na 
conscientização política dos 

jovens cambuienses

A conscientização política 
é um fator fundamental 
p a r a  c o n s t r u ç ã o  d e 
uma comunidade mais 
participativa, que interaja 
com as diferentes esferas do 
Poder Municipal, Estadual 
e Federal. Motivada pelo 
pouco interesse político 
demonstrado por grande 
p a r c e l a  d o s  j o v e n s 
cambuienses, a Mesa Diretora 
da  Câmara  Mun ic ipa l 
criou no início deste ano 
o Projeto “Educando para 
Cidadania”.

Voltado para alunos do 
ensino fundamental e médio o 
Projeto tem desmistificado as 
ações do Poder Legislativo. 
Através  de  v is i tas ,  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.

E s s e  c o n t a t o  c o m  o s 
Vereadores tem contribuído 
para a mudança da visão política 
de alguns estudantes como 
Mateus de Souza Marques, 
de 13 anos, aluno da Escola 
Municipal Benedito Carvalho 
Lopes (Bairro Rio do Peixe), 
que antes via o Vereador apenas 
como um relator que passava 
as informações ao Executivo. 
Após a visita Mateus percebeu 
a importância da escolha 
correta dos representantes do 
Legislativo.

E s s a  c o n s c i ê n c i a  é 
fundamental e serve como 
incentivo para que os eleitores 
de 16 e 17 anos com direito 
a voto facultativo possam 
participar mais da escolha de 
seus líderes.

para apontar os investimentos 
prioritários para cada setor.

O orçamento global para 
2012 tem previsão de R$ 
45,150 milhões distribuídos 
da seguinte forma: R$ 666 mil 
serão investidos em Assistência 
Social, R$ 10.391 milhões em 
Educação, R$ 7,636 milhões 
em Saúde, R$ 147 mil em 
Segurança Pública, R$ 302 mil 
em Cultura e R$ 779 mil em 
Desporto e Lazer.

Após a discussão com a 
população os Vereadores 
poderão realizar Emendas 
no Orçamento, que deve 
ser aprovado até o final do 
exercício financeiro, sob pena 
de não entrar em recesso até 
esta deliberação.


