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Vereadores aprovam convênio para instalação do SAMU em Cambuí

Câmara Municipal Homenageia Centenário da
Igreja de Nossa Senhora da Conceição

O Projeto de Lei nº 78,
que autoriza a assinatura do
Convênio para a implanta-
ção do serviço de resgate
nos atendimentos de urgên-
cia e emergência no Muni-
cípio, foi aprovado por
unanimidade durante a 18ª
Sessão Ordinária.

Com intuito de esclare-
cer dúvidas referentes ao
Projeto alguns Vereadores
participaram no dia 09 de

novembro, de uma reunião
com a Secretária de Saúde,
Maria Claudete de Oliveira,
o Provedor do Hospital,
Daniel Inocêncio e o Corpo
Clínico e Administrativo do
Hospital Ana Moreira Salles.
A Secretária esclareceu que
o custeio do convênio será
dividido entre o Ministério
da Saúde e o Governo
Estadual, tendo como
contrapartida do município

a disponibilização do
atendimento de urgência e
emergência já prestado à
população pelo Hospital.

Através deste convênio
será implantado em Cambuí
uma base do SAMU,
serviço de resgate de
urgência e emergência, com
inicio de atendimento
previsto para janeiro de
2012.

Símbolo de fé para mui-
tos devotos, a Igreja de
Nossa Senhora da Concei-
ção é hoje símbolo do
patrimônio histórico de
Cambuí. A igreja foi uma das
primeiras preocupações dos
fundadores do povoado do
bairro Vazes, que de acor-
do com moradores foi
construído há mais de 120
anos.

B e n e d i t o
A n t ô n i o
Guimenti, da
Presidente do
Conselho do
Patrimônio
Histórico e
Cultural de
C a m b u í ,
Márcia Ra-
mos, do Pre-
sidente da
Associação

lembrar sua infância
marcada pela devoção a
Nossa Senhora da Concei-
ção. Um momento marcante
foi à leitura do poema escri-
to por João Carlos de Brito
em comemoração ao Cen-
tenário da Igreja que retra-
tou o amor dos moradores
às suas origens.

Ao término da Reunião

a  Presidente da Câmara res-
saltou a importância da So-
lenidade em reconhecimen-
to a comunidade do bairro
pela contribuição para o
crescimento de Cambuí. Um
fato que de acordo com
Alessandro Silva ficará mar-
cado na história do nosso
Município.

Biênio 2011/2012

A Sessão Solene em ho-
menagem ao centenário da
Igreja, realizada no Plenário
da Câmara no dia 28 de no-
vembro contou com a pre-
sença da Presidente da Câ-
mara, Rosely Moraes e dos
Vereadores Olímpio Cláu-
dio, Luiz Paulo, Geraldo
Aparecido, Marina de
Moura e Edivaldo Bueno,
do Prefeito Municipal,

do Bairro Vazes, Alessandro
Aparecido da Silva e mora-
dores da
 comunidade.

A homenagem foi
marcada pela emoção dos
participantes ao destacarem
o papel da formação religi-
osa em suas vidas e na vida
do próprio bairro. Nascida
no bairro a Senhora Elza,
não conteve as lágrimas ao
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Palavra da Presidente

O problema do lixo na zona rural

Rosely Moraes
Presidente da

Câmara Municipal
de Cambuí

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ATÉ OUTUBRO / 2011

DESPESA
Orçamentária         551.376,05
Extra-orçamentária           59.375,39
Saldo p/ o Exercício Seguinte  547.423,81
Total                   1.158.175,25

VARIAÇÕES PASSIVAS
Resultantes Execução Orçamentária
  Despesas Orçamentária         551.376,05
  Mutações Patrimonias        0,00
Independentes Execução Orçamentária
  Diversos            17.821,86
Soma          569.197,91
Superávit          540.158,84
Total       1.109.356,75

CÂMARA MUNICIPCÂMARA MUNICIPCÂMARA MUNICIPCÂMARA MUNICIPCÂMARA MUNICIPAL DE CAMBAL DE CAMBAL DE CAMBAL DE CAMBAL DE CAMBUÍUÍUÍUÍUÍ

DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ATÉ OUTUBRO /2011
VARIAÇÕES ATIVAS
Resultantes Execução Orçamentária
  Receita Orçamentária       11.393,68
  Mutações Patrimonias         5.196,00
Independentes Execução Orçamentária
  Diversos  1.092.767,07
Soma  1.109.356,75
Déficit                0,00
Total              1.109.356,75

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
11.393,68

0,00
11.393,68

539.982,37
551.376,05

EXECUÇÃO
549.816,05

1.560,00
551.376,05

0,00
551.376,05

DIFERENÇAS
11.393,68

0,00
11.393,68

-760.017,63
-748.623,95

DIFERENÇAS
-746.683,95

-1.940,00
-748.623,95

0,00
-748.623,95

BALANÇO FINANCEIRO ATÉ OUTUBRO / 2011
RECEITA
Orçamentária        11.393,68
Extra-orçamentária         1.137.680,64
Saldo Exercício Anterior         9.100,93
Total   1.158.175,25

BALANÇO PATRIMONIAL ATÉ OUTUBRO / 2011
ATIVO
Bancos 547.423,81
Bens Móveis 154.180,97
Bens Imóveis 611.550,00
Almoxarifado   10.968,13
Soma do Ativo Real     1.324.122,91

Compensado            0,00
Total           1.324.122,91

PASSIVO
Depósitos 1.404,18

Soma do Passivo Real 1.404,18
Saldo Patrimonial
Ativo Real Líquido  1.322.712,73

Total       1.324.122,91

                         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
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

Fique de lhoA 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

população tem várias
oportunidades para

acompanhar o Informativo

Rosely Aparecida de Moraes
Presidente da Câmara

Rosilene de Lima Machado Silva
Assessora Administrativa e Financeira

Controle Interno

Edna Maria Dias
Técnica Contábil

CRC/MG 077.958/O-8

O Terminal Rodoviário de Cambuí tem sido foco de diversas
cobranças relativas as suas instalações. Após 10 anos de con-
trato com o Administrador Francisco Pereira, a Rodoviária agora
será gerenciada por Konstantinos Gontzos Neto, vencedor do
Processo Licitatório nº 1238/11, Concorrência nº 002/11, ho-
mologado no dia 31/10/11. O contrato estabelece que o novo
Administrador tem seis meses para adaptação dos sanitários
femininos e masculinos para atender portadores de necessida-
des especiais; reforma e pintura interna e externa da Rodoviá-
ria. Entre as responsabilidades do novo Administrador também
está a manutenção do serviço de informações e a formalização
do convênio com a Polícia Militar para as ações de policiamen-
to ostensivo.

 Todas as Reuniões, tanto as Ordinárias
quanto as de Comissões são abertas ao

público. Participem!

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

Fala Cidadão
Acompanhe os trabalhos da Nova Administração e

colabore no desenvolvimento de nossa Cidade

Reuniões Ordinárias

Dezembro/2011   Dia 06
  Dia 20

Reuniões de Comissões

Dezembro/2011   Dia 13

Após seis reuniões de Câmara
Itinerante com os moradores de
sete bairros rurais já podemos
identificar problemas que são
comuns à zona rural de
Cambuí. Um desses problemas,
mencionados em todas as reu-
niões é a questão da coleta de
lixo.

A coleta de lixo nos bairros
rurais é feita de quinze em
quinze dias, segundo informa-
ções dos moradores e, além
disso, não há coleta seletiva
(lixo reciclável). Podemos
imaginar então que os mora-
dores têm que armazenar o seu
lixo em suas propriedades por

quinze dias e quando vão
descartar esse lixo, colocam
tudo junto, material orgânico,
plásticos, vidros, papéis, etc.
Todo o lixo recolhido na zona
rural tem como destino o aterro
sanitário.

A solicitação dos moradores é
para que a coleta seja feita se-
manalmente e seja implementada
a coleta seletiva com a separa-
ção e recolhimento do material
reciclável.

Vemos, portanto, que há uma
consciência dos moradores dos
bairros rurais sobre essa
polêmica questão. Eles, porém,

não podem colocar em prática
uma atitude ecologicamente
correta, ensinada nas escolas e
insistentemente veiculada pela
imprensa, porque não há como
viabilizá-la.

A questão do lixo reciclável é
especialmente grave nos bairros
onde predomina o cultivo do
morango, atividade que produz
imensa quantidade de plásticos
usados desde o plantio até a em-
balagem do produto. Os produ-
tores não têm o que fazer com a
montanha de lixo originária
dessa atividade.

Vai aqui um pedido especial à

Prefeitura: implementar a coleta
seletiva e realizar a coleta se-
manalmente nos bairros da zona
rural. A adoção dessas medidas
eliminaria o acúmulo de lixo nas
propriedades e contribuiria para
a preservação ambiental, reti-
rando da natureza o lixo que
pode ser reaproveitado geran-
do renda para aqueles que so-
brevivem dos resíduos que
produzimos.

O Poder Público tem que
dar o exemplo estimulando
as atitudes ecologicamen-
te corretas e proporcionan-
do as condições necessá-
rias para que a população

aja de acordo. O desenvolvi-
mento de uma sociedade é
medido não apenas pela renda
que produz e que distribui
entre a população, mas também
pelas condições de vida dessa
mesma população. Viver bem é,
no mínimo, viver sem lixo
descartado sem os critérios
adequados. Isso é civilização.



Entrevista
O “Câmara em Ação” de novembro traz aos leitores um

perfil e entrevista com o Vereador Edivaldo Bueno. Confira
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CA: Como o Senhor avalia
as ações do Poder Legislati-
vo neste mandato?
Edivaldo Bueno: O Poder
Legislativo vem trabalhando
da melhor maneira para
atender as reivindicações da
população. Hoje com a nova
Mesa Diretora e os Projetos
criados por ela, a Câmara
Itinerante está presente em
cada bairro e vila e em
contato com as Associações.
CA: Qual a maior
dificuldade na função do
vereador?
Edivaldo Bueno: A
dificuldade que eu vejo é
quando ouvimos as
reivindicações e levamos ao
conhecimento do Poder
Executivo ou das Secretarias
a qual competem as
solicitações e esses pedidos
acabam levando tempo para
serem atendidos. Esta é uma
das dificuldades que o
Vereador enfrenta.
CA: O que o Senhor
considera como uma boa

 Administração Municipal?
Edivaldo Bueno: Uma boa
Administração é aquela em
que a união dos Poderes
Legislativo, Executivo e
Judiciário vem a somar para
que a população tenha
melhor qualidade de vida no
que refere-se à Saúde,
Educação, Emprego e
Segurança.
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 Sessões da
Câmara?
Edivaldo Bueno: A
população tem desacreditado
nos políticos devido aos
acontecimentos de
corrupção isso penso eu,
afeta a presença da
comunidade na Câmara
Municipal. Mas também sei
que a população vem
acompanhando os trabalhos
dos Vereadores através da

televisão e dos jornais.
CA: O vereador não tem o
poder de executar, pois são
legisladores e fiscais, não
são executores. Porque
então são feitas tantas
promessas?
Edivaldo Bueno: Eu tenho
conhecimento da função do
Poder Legislativo e procuro
levar essa informação ao
conhecimento das pessoas, o
que o Vereador pode fazer é
fiscalizar e estar atento a
Prestação de Contas do
Executivo.
CA: Quais são seus Projetos
até o término do mandato?
Edivaldo Bueno: Neste
término de mandato, como o
tempo é curto, procuro
trabalhar para que seja criada
uma nova creche para atender
os bairros; Vila Nossa
Senhora Aparecida, Jardim
Paulo Lopes e Colinas do
Itaim; trazer empregos em
indústria de grande Porter e
procurar adiantar o trabalho
de tratamento de esgoto da

cidade.
CA: Considerações Finais:
Edivaldo Bueno: Fico con-
tente que entre as Indicações
apresentadas por mim, algu-
mas estão sendo realizadas
ou já foram concluídas. En-
tre as Indicações em anda-
mento está a construção da
Escola e a Quadra no bairro
Colinas do Itaim e da Aveni-
da que dá acesso à Estrada
de Consolação e à Rodovia
Fernão Dias, são dois quilô-
metros de aterro e esta Ave-
nida beneficia o trânsito da
cidade e principalmente os
moradores de bairros próxi-
mos, a exemplo do Jardim
São José e a Vila Santa
Edwirges. Para finalizar que-
ro dizer que estou trabalhan-
do para proporcionar melhor
qualidade de vida para a po-
pulação e estou sempre le-
vando as reivindicações ao
Poder Executivo e pedindo
ao Prefeito para que traga
benfeitorias para a cidade.

Edivaldo Bueno, 46 anos,
pecuarista, exerceu ativida-

de parlamentar entre os
anos de 89-92, de junho a
dezembro de 2008 e em seu

mandato atual foi eleito
pelo DEM, com 427 votos.

Já apresentou desde o
início do mandato, 7

Projetos de Lei, 7 Projetos
de Resolução, 1 Projeto de
Emenda à Lei Orgânica do
Município, 41 Indicações,

15 Moções e 3 Requerimen-
tos. Acredita que entre suas
indicações, as mais impor-
tantes são:Construção da
Escola no Jardim Colinas

do Itaim e aterro da  Aveni-
da de acesso à Rodovia

Cambuí-Consolação.

Projetos Orçamentários recebem destaque durante o mês de novembro

A apenas duas Reuniões
Ordinárias para o fim das ati-
vidades Legislativas de 2011,
os Projetos de ordem orça-
mentária tem sido prioridade
nas votações na Casa, que

também analisa a concessão
de Títulos de Cidadão
Cambuiense.

Durante a 18ª Reunião,
realizada no dia 22 de no-
vembro, no uso da Tribuna

Livre o Orador Alexandre
Rocha de Paiva, destacou os
problemas referentes à Segu-
rança Pública em Cambuí e
cobrou mais investimentos no
setor e maior policiamento
durante a noite nos bairros do
Município.

O mês de novembro foi
marcado pela rejeição de dois
Projetos de Lei encaminhados
pelo Poder Executivo. O Pro-
jeto de Lei nº 34, com o intui-
to da Criação do Cargo de
Encarregado do Setor de Con-
vivência da Terceira Idade,
ligado diretamente à Secreta-
ria de Assistência Social, foi
rejeitado em Segundo Turno
por 5 votos contrários e 4 fa-

voráveis. Votaram contra o
Projeto os Vereadores Geral-
do Aparecido, Luiz Paulo,
Marina de Moura, Olímpio
Cláudio e Rosely Moraes.
Votaram favoráveis os Vere-
adores Airton Francisco, Air-
ton Lopes, Edivaldo Bueno e
Maria do Carmo.

Outro Projeto de Lei
rejeitado foi o de nº 74, que
Altera o Perímetro Urbano.
Uma vez que não há um
sistema de escoamento de
águas pluviais adequado, a
população da Praça das Ban-
deiras sofre com as recorren-
tes enchentes no local. Este
foi o principal motivo para a
rejeição do Projeto por

Orador Alexandre Rocha de Paiva

unanimidade em Primeiro
Turno.

Os Vereadores aprova-
ram no decorrer das 17ª e
18ª Sessões Ordinárias sete
Projetos de Lei, oito Indica-
ções e quatro Moções.

Projetos votados em novembro 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 Segundo Turno.
Projeto de Lei nº 69 – Autoriza Concessão de Subvenções, Auxílios Financeiros e Contribuições. Aprovado por
unanimidade em Primeiro Turno.
Projeto de Lei nº 73 – Autoriza a Suplementação de 10% (dez por cento) no Orçamento vigente. Aprovado
por unanimidade em Turno Único.
Projeto de Lei nº 74 – Altera o Perímetro Urbano do Município de Cambuí. Rejeitado por unanimidade em
Primeiro Turno.
Projeto de Lei nº 75 – Autoriza o Poder Executivo a Conceder Cesta Natalina de Confraternização aos Servido-
res Públicos do Município de Cambuí. Aprovado por unanimidade em Primeiro e Segundo Turno.
Projeto de Lei 76: Autoriza a Prefeitura Municipal a receber o reembolso pago pela Empresa Elétrica Bragantina,
no valor de R$9.002,86. Aprovado por unanimidade em Primeiro Turno.
Projeto de Lei 77: Autoriza a Doação de Imóveis ao Hospital Ana Moreira Salles. Aprovado por unanimidade
em Primeiro Turno.
Projeto de Lei 78: Autoriza o Município de Cambuí a participar do Consórcio Intermunicipal de Saúde para
Gerenciamento dos Serviços de Atendimento de Urgência e Emergência e Ações de Educação Permanente em
Urgência e Emergência nas Microrregiões de Varginha, São Lourenço e Caxambu, Lavras, Três Corações e
Três Pontas. Aprovado por unanimidade em Primeiro Turno.
Projeto votado em novembro de autoria da Mesa Diretora
Projeto de Resolução nº 09 – Cria o Projeto Câmara Itinerante. Aprovado por unanimidade em Primeiro e
Segundo Turno.

Indicações Aprovadas
Vereador Geraldo Aparecido – 62: Sejam instalados 03 (três) reduto-
res de velocidade na via de acesso ao Bairro Furnas. 68: Sejam realiza-
das obras de limpeza, patrolamento e cascalhamento da estrada que
liga os Bairros Santo Antonio e Portão, conhecida como “Estrada do
Cambuí Velho”.
 Vereadora Marina de Moura – 63: Seja concluído o calçamento em
trecho da Rua Joaquim Augusto da Cunha. 64: Seja feito trabalho de
cobertura asfáltica em trecho da Rua Saldanha Marinho.
Vereador Edivaldo Bueno – 65: Seja instalado um abrigo de ônibus
nas proximidades do trevo sul, no acesso aos Bairros Jardim Santo
Expedito e Vazes. 67: Seja construído um Centro de Educação Infantil
no Bairro Jardim Paulo Lopes
Vereador Airton Francisco – 69: Sejam realizadas obras de
patrolamento e cascalhamento em trechos de estradas dos Bairros
Congonhal, Lopes e Rio do Peixe. 70: Sejam realizadas obras de subs-
tituição de manilhas em trecho de estrada do Bairro Congonhal.

Moções Aprovadas
Vereadora Maria do Carmo – 33: Moção de Pesar aos familiares da
Senhora Lourdes Ana do Nascimento. 35: Moção de Pesar aos
familiares do Jovem Rafael Batista de Camargo.
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A 6º e última Câmara Itinerante de 2011 reforçou reivindicações recorrentes nos bairros rurais, entre
elas a necessidade de investimentos no atendimento médico e no sistema de marcação de consultas e

também ampliação das opções de lazer na zona rural.

Câmara Itinerante aproxima Poder
Legislativo e moradores da zona rural

Em Destaque

Serra do Cabral

População: 400 habitantes
Fundado há cerca de 200 anos, o bairro foi berço de muitos políticos de destaque em Cambuí. Com a
economia consolidada principalmente na agricultura com lavouras de batata e morango, na pecuária e trabalho
nas fábricas de doce.
Cultura: A entrada do bairro é destacada pela imagem da padroeira do povoado, Nossa Senhora Aparecida,
esculpida por um morador.

A Presidente da Câmara, Rosely
Moraes participou da inauguração da
Agência do Bradesco em Cambuí, no

dia 08 de novembro.

O Deputado Federal Geraldo Thadeu se
reuniu com a Presidente da Câmara

durante visita à Cambuí no dia 17 de
novembro.

Os Vereadores Rosely Moraes, Edivaldo
Bueno, Marina de Moura, Geraldo Apareci-

do e Maria do Carmo participaram das
comemorações de 10 anos do Circuito

Turístico Serras Verdes, realizada em Pouso
Alegre, no dia 24 de novembro.

Durante a reunião reali-
zada com os moradores da
Serra do Cabral no dia 25
de novembro, a Presidente
da Câmara, Rosely Moraes
destacou a importância do
Projeto e os resultados já
alcançados nos primeiros
bairros visitados. Os Verea-
dores Edivaldo Bueno,
Marina de Moura, Geraldo
Aparecido e Olímpio Cláu-
dio ressaltaram o valor des-
ta iniciativa que aproxima o
Poder Legislativo dos mora-
dores.

Para o empresário
Melchiades Januário da

Rosa esta proximidade é
fundamental para que a co-
munidade possa destacar o
que é mais importante para
o seu bairro. Nesse sentido
a Câmara Municipal elabo-
ra a cada reunião um docu-
mento com todas as reivin-
dicações que é entregue ao
Poder Executivo, responsá-
vel pela realização das
melhorias solicitadas
pelos moradores.

No decorrer da reunião
o morador José Airton de
Souza ressaltou que o aten-
dimento médico mensal
realizado a 15 pessoas não

tem sido sufici-
ente para suprir
as necessida-
des do bairro e
marcação de
consultas no
Posto do bair-
ro Santo Antô-
nio, onde a po-
pulação da
Serra do
Cabral é loca-
da, também
tem sido difícil.

D i v e r s o s
moradores re-

clamaram ainda da falta de
opção de lazer no bairro e

pediram que a Prefeitura
construa uma quadra de es-
portes ou desaproprie o ter-
reno do campo de futebol.

Com uma devoção
marcante a Nossa Senhora
Aparecida foi reiterado um
pedido realizado durante o
asfaltamento da estrada de
acesso ao bairro, o calça-
mento de aproximadamente
150 metros que dá acesso a
Igreja.

Ao término da reunião o
estudante Douglas Benedito
da Silva denunciou o trans-
porte escolar. Segundo ele o
ônibus está sempre lotado e

que tem gente que fica em
pé. Falou também que os
ônibus estão em péssimas
condições.

Após ouvir todas as
reivindicações a Presidente
exaltou a participação dos
moradores do Bairro Serra
do Cabral, finalizou agrade-
cendo os moradores pela
organização e receptividade
ao Projeto “Câmara
Itinerante” e informou que
todos os pedidos serão en-
caminhados ao Executivo
através de documento
oficial da Câmara.

A Câmara Municipal se reuniu no dia
30 de novembro com o Presidente do
Sindicato dos Servidores Públicos e

funcionários do SAAE para se interar
sobre as reivindicações da categoria.


