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Câmara realiza reunião entre Executivo e Sindicato
para discutir reivindicações da Categoria

Preocupada com os
transtornos que a greve
anunciada pelos funcioná-
rios do SAAE poderia tra-
zer à população, a Presi-
dente da Câmara Rosely
Moraes se prontificou a
intermediar um acordo en-
tre a Prefeitura e o Sindi-
cato dos Servidores Públi-
cos. Durante reunião reali-
zada entre Executivo,
SAAE, Legislativo, Sindi-
cato e Servidores do
SAAE, no dia 05 de de-
zembro foi firmado um
acordo para buscar solu-
ções referentes às reivindi-
cações da categoria. O
Prefeito se comprometeu a
conceder reajuste de 7%
aos Servidores da catego-
ria e a devolução do dia
descontado referente à

paralisação do SAAE.
Além disso, foi forma-

da uma Comissão constitu-
ída pelos Assessores Jurí-
dicos do Executivo, SAAE,
Legislativo, Sindicato,
FAPEM e dois Servidores,
um do SAAE e um da Pre-
feitura. Durante a primeira
reunião realizada no dia 15

Primeira Reunião realizada no Plenário da Câmara
no dia 05 de dezembro

Membros da Comissão de Estudos durante
primeiro encontro no dia 15 de dezembro

deste mês, várias reivindi-
cações foram estudadas.
Devido a complexidade
dos tópicos a serem anali-
sados, a Comissão através
de consenso marcou um
novo encontro para o dia
09 de fevereiro, às 9h para
discussão de alguns dos
pontos reivindicados.

Os Vereadores Luiz
Paulo (Medalha de Ouro),
Rosely Moraes (Medalha de
Ouro) e Marina de Moura
(Medalha de Bronze) recebe-
ram uma avaliação positiva da
população, conforme pesquisa

que mede a atuação dos Vere-
adores, realizada pelo Instituto
Tiradentes, no período
entre agosto e outubro de 2011.
A pesquisa aconteceu através
da internet, onde cada compu-
tador pode registrar apenas um

voto, evitando assim repetições
na escolha de um candidato
para a questão: Na sua opinião,
qual o vereador mais atuante
de Cambuí?

Os eleitos juntamente com
o Vereador Edivaldo Bueno,

que recebeu a medalha de
bronze no ano de 2010, partici-
param nos dias 09 e 10 de de-
zembro do 46º Simpósio Bra-
sileiro de Prefeitos, Vereado-
res, Secretários e Assessores
Municipais, em Belo Horizon-

Vereadores recebem Medalha Imperador Dom Pedro II

te. Na oportunidade foi-lhes en-
tregue a Medalha Imperador
Dom Pedro II é conferida ape-
nas aos políticos com signifi-
cativos trabalhos prestados à
comunidade.
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Palavra da Presidente

Mais um ano está findando.
É hora de fazermos um
 balanço, uma avaliação das
ações realizadas no decor-
rer de 2011.

A primeira constatação que
podemos fazer é que a
Câmara de Cambuí
adquiriu vida neste ano, isto
é, a Câmara esteve presen-
te na vida dos cidadãos
cambuienses como nunca
estivera antes. Foram 13
palestras e audiências
públicas discutindo com a
população temas variados
com o objetivo de despertar
a consciência e apontar ca-
minhos e diretrizes. Foram
6 reuniões de Câmara
Itinerante reunindo morado-
res de sete bairros rurais
para levantar seus proble-
mas e necessidades, enca-
minhadas ao Prefeito para
que tome as devidas provi-
dências. Vale a pena dizer
que algumas das reivindica-
ções já foram atendidas.

O projeto Educando para a
Cidadania que esclarece
alunos de escolas públi-
cas e privadas as funções
do Poder Legislativo atra-
vés de palestra especial-
mente preparada para esse
público reuniu algo em tor-
no de 350 alunos ao
longo do ano.

O jornal Câmara em Ação,
iniciado em janeiro, circula

mensalmente com tiragem de
6.000 exemplares. O progra-
ma na TV, transmitido
quinzenalmente, atualiza os
cambuienses quanto às ações
do Legislativo. O site da
Câmara foi reformulado e
oferece acesso a toda a
Legislação Municipal e
outras informações.

Mas, além disso, e das
atribuições ordinárias dos
 vereadores como a partici-
pação nas reuniões e nas
comissões, a Câmara de
Cambuí tomou a iniciativa
para resolver problemas que
até então pareciam insolúveis.
Dois deles merecem desta-
que. O primeiro foi quanto ao
funcionamento da Casa da
Cruzada Pró Infância, uma
obra que estava inacabada e
que é extremamente impor-
tante para abrigar crianças e
adolescentes em situação de
risco. A partir de um levanta-
mento solicitado ao Conselho
Tutelar constatamos a urgên-
cia de termos um abrigo para
essas crianças em nossa
cidade uma vez que haviam
558 ocorrências de abuso  se-
xual, abandono, maus tratos,
entre outros. Foram 4
reuniões com entidades,
vereadores, prefeitos e

ro.  Outra iniciativa da Câ-
mara foi a intermediação do
conflito entre funcionários
do SAAE e a Prefeitura.
Através dessa intermedia-
ção funcionários e Prefeito
se reuniram para negociar
(o que até então não havia
sido feito) e chegaram a um
acordo que suspendeu a
greve programada para 5 de
dezembro.

Infelizmente o espaço não
é suficiente para elencar
todas as ações da Câmara
de Cambuí neste ano de
2011. Fiz aqui apenas uma
breve retrospectiva, do que
considero mais significativo.
Para o próximo ano teremos
não apenas a continuidade
dos projetos iniciados em
2011, mas novas idéias e no-
vos projetos estão sendo
formatados para que a
população possa encontrar
no Legislativo Municipal um
porta voz para o encaminha-
mento de suas reivindica-
ções.

                         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: 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

Edivaldo Bueno Marina Moura

Airton Airton Geraldo

Luiz Maria do Olímpio

Mesa Diretora Biênio 2011/2012

Rosely Moraes
Presidente da

Câmara Municipal
de Cambuí

promotoria para asse-
gurar os recursos
financeiros necessários
para o custeio do abri-
go que começará a
funcionar em feverei-

Fique de lho

Com a proximidade das férias aumenta o número de vítimas
de linha de cerol, uma mistura perigosa de cola e vidro usada
para soltar pipas. O que parece fazer parte de uma brincadeira
inofensiva pode causar diversos acidentes onde as principais
vítimas são as crianças e os motociclistas.
Com o intuito de inibir essa prática em Cambuí, foi sancionada
no ano de 2002 a Lei Nº 1627, que proíbe o uso de pipas com
linha cortante em áreas públicas e comuns.
A Lei trata em seu Art. 2º as punições a que infratores ou
representantes legais, se menor, estão sujeitos ao
descumprirem a Norma:
I ao pagamento da multa descrita na Lei Estadual nº 14.349,
de 15 de julho de 2002;
II ao pagamento de multa mínima no valor de R$ 100,00
(cem reais) e máxima no valor de R$ 1.500,00 (hum mil e
quinhentos reais), a ser fixada e escalonada em regulamento,
observada a correção monetária por índice oficial;
III a responder processo civil e criminal.
§ 1º O valor arrecadado com as multas referidas no inciso I
deste artigo será destinado ao Fundo para a Infância e a
Adolescência – FIA.
§ 2º O valor arrecadado com as multas referidas no inciso II
deste artigo será
destinado à APAE de Cambuí.
Art. 3º A fiscalização e o controle para o cumprimento desta
Lei são de responsabilidade do Poder Executivo, que
disponibilizará fiscais de Posturas para autuação.

Denuncie e contribua para uma cidade mais Segura!

O Município não pode impedir a entrega da Certidão
Negativa de Débitos de Imóvel, caso o imóvel não possua o
Alvará de Habite-se. Como o Município tem outros meios
para obrigar o proprietário a regularizar o imóvel, a entrega
da CND é um direito líquido e certo do contribuinte. OAlvará
de Habite-se, previsto nos artigos 78 e 79 da  Lei Municipal
1566/2001, deve ser exigido pelo Poder Publico Municipal
por meios próprios.  Assim, a negativa da entrega do docu-
mento (CND) contraria o Parágrafo único, do artigo 205 do
Código Tributário Nacional. A Autoridade, nestes casos, deve
constatar a existência de crédito tributário plenamente exigível,
não devendo considerar para tal a finalidade da certidão
requerida. Assim têm entendido alguns Tribunais.

Thiales Wilson Ferreira

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
Em 16 de dezembro de 2011 15:11,  TW Advocacia
<twadvocacia@hotmail.com> escreveu:

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

Nunca é demais
 reafirmar:

nós  podemos construir
uma cidade melhor para

todos nós!



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

e entrevista com a Vereadora Maria do Carmo. Confira

CA: Como a senhora avalia
as ações do Poder Legisla-
tivo neste mandato?
Maria do Carmo: Com os
outros oito companheiros
Vereadores, sinto que a
missão foi devidamente
cumprida. Seja nos Projetos,
nas Reuniões, enfim, no dia-
a-dia, todos nós
trabalhamos muito para
Cambuí. Acredito que a

Câmara está cumprindo seu
papel.

CA: Qual a maior
dificuldade na função do
vereador?
Maria do Carmo: Esse é
meu terceiro mandato e não
sinto nenhuma dificuldade em
ser Vereadora, gosto do que
faço e estou sempre disposta
a ouvir e atender a população.

CA: O que a senhora
considera como uma boa
Administração Municipal?
Maria do Carmo: Eu
considero que uma boa
Administração Municipal é
aquela que busca atender as
necessidades da população,
porque os políticos são
representantes do povo e
por isso precisam atender

bem a população de forma
igual.

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?
Maria do Carmo: Em
minha opinião, a população
não comparece às Reuniões
da Câmara porque se
mantém informada através
da televisão e do jornal e
muitos trabalham e não têm
tempo de estar presente nas
Reuniões.

CA: Quais são seus
Projetos até o término do
mandato?

Maria do Carmo: Tenho
como principal proposta
continuar trabalhando na
área da Saúde, procurando
ajudar à toda população
cambuiense.

CA: Considerações Finais:
Maria do Carmo: A minha
maior preocupação é com a
Saúde. Entendo que as
dificuldades na área de
saúde são muitas, por isso
dedico parte de minha vida
nesta luta, é muito triste ver
uma pessoa doente,
precisando de ajuda e não
ter ninguém por ela, por isso
tento fazer alguma coisa a
essas pessoas. Além da
Saúde também busco apoiar
Projetos que possibilitem a
população mais empregos e
moradias adequadas.

Maria do Carmo Pereira
da Silva, 66 anos,

 eleita em seu 3º mandato
pelo PP, com 812 votos.
Já apresentou desde o

início do
mandato, 1 Projeto de

Lei, 2 Projetos de Resolu-
ção, 3 Indicações e 24
Moções. Acredita que

entre suas indicações, as
mais importantes são:

Aquisição de novos
veículos para a Secreta-
ria Municipal de Saúde e

a Construção de um
Poliesportivo no bairro

Nunes.
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A Câmara Municipal deseja a todos os cidadãos e cidadãsA Câmara Municipal deseja a todos os cidadãos e cidadãsA Câmara Municipal deseja a todos os cidadãos e cidadãsA Câmara Municipal deseja a todos os cidadãos e cidadãsA Câmara Municipal deseja a todos os cidadãos e cidadãs
um Feliz Natal e um 2012 repleto de realizaçõesum Feliz Natal e um 2012 repleto de realizaçõesum Feliz Natal e um 2012 repleto de realizaçõesum Feliz Natal e um 2012 repleto de realizaçõesum Feliz Natal e um 2012 repleto de realizações

Que 2012 seja tudo o que você quiser:
o que os seus sonhos sonharem
o que os seus desejos desejarem

Mas que 2012 seja essencialmente
feliz!

Presidente Rosely Moraes

Desejo juntamente com sua
família, um Feliz Natal e um

venturoso Ano Novo repleto de
alegria e realizações.

Vice-Presidente Edivaldo Bueno

O Natal pode durar um dia ou
um ano, só depende de cada um
de nós. Deixe Jesus nascer em

seu coração.

Secretária Marina de Moura

Feliz Natal e um Próspero Ano
Novo, repleto de Saúde, Paz e
muitas realizações. Que Deus

nos abençoe e nos ajude.
Feliz 2012 a todos.

Vereador Olímpio Cláudio

A toda população Cambuiense,
que o Natal esteja vivo em cada
dia do ano que se inicia para que
possamos viver juntos o Amor.
A todos um Feliz Natal e um
próspero ano novo com muita

Saúde, Paz e Alegria.
Vereadora Maria do Carmo

Celebrar o Natal é crer na força
do amor é isto que transforma o

homem e o mundo. Que a
mensagem de fé e esperança do
Natal renove nossas forças para

continuarmos lutando no Ano
Novo que se anuncia.

Vereador Airton Francisco

Cidadãos Cambuienses desejo-
lhes um Feliz Natal e um

Próspero Ano Novo. Que neste
ano que se inicia nossa luta pelo

bem comum seja constante.

Vereador Airton Lopes

Vamos unir nossas mãos em
um abraço fraternal. Que o

Natal e Ano Novo sejam
repletos de Saúde, Paz e

Harmonia e que o amor de
Jesus esteja em todos os lares.

Vereador Geraldo Aparecido

O Natal é tempo de celebrar o
nascimento de Jesus. É tempo de
acreditarmos que, com vontade e
solidariedade, podemos fazer um
mundo melhor, lançando nosso
olhar para o futuro, à frente das

dificuldades.
Vereador Luiz Paulo

Os Vereadores estarão de recesso de 1º a 31 de janeiro
Próxima Reunião Ordinária 07 de fevereiro de 2012
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Poder Legislativo mais próximo da população

Rosely Aparecida de Moraes
Presidente da Câmara

Edna Maria Dias
Técnica Contábil

CRC/MG 077.958/O-8

Desde o início do manda-
to da Mesa Diretora biênio
2011-2012, a Câmara Muni-
cipal tem buscado mais par-
ticipação da população nas
ações do Legislativo de
Cambuí. Com a implantação
de novos projetos e o apoio
dos Vereadores em atividade,
os membros desta Casa têm
realizado um papel fundamen-
tal, a fiscalização das ações
do Executivo.

No dia 09 de fevereiro, a
Presidenta Rosely Moraes, o

Vice-Presidente Edivaldo
Bueno, a Secretária Marina
de Moura da Câmara, junta-
mente com o vereador Geral-
do Aparecido fizeram uma
visita nas obras das casas
populares no Bairro Colinas
do Itaim.

Para que esta obra pudes-
se ser realizada foi necessá-
rio que a Câmara aprovasse
dois Projetos de Lei, o primei-
ro deles aprovou a criação do
Conselho Municipal de Habi-
tação de Cambuí (Lei Muni-

cipal nº2.097/2009), cuja fun-
ção  é acompanhar, avaliar e
propor política municipal de
habitação. O segundo deu
origem a Lei Municipal nº
2.145/2010, o que permitiu a
doação de imóveis de proprie-
dade do município à Compa-
nhia de Habitação do Estado
de Minas Gerais – COAHB.

No dia 31 de março, a
Mesa Diretora e os Vereado-
res Olímpio Cláudio, Geraldo
Aparecido e Airton Francis-
co estiveram no Bairro Rio do

Peixe para acompanhar as
obras do Centro de Educação
Infantil. Ainda no bairro eles
visitaram a Escola Municipal
Professor Benedito Carvalho
Lopes e a Indústria Polibrás
que se instalou em Cambuí
graças a aprovação, pela
Câmara Municipal, do Proje-
to de Lei de doação do terre-
no e que atualmente é res-
ponsável por aproximada-
mente 400 empregos diretos,
além de gerar receita para a
cidade.

Além dessas visitas às
obras ligadas diretamente ao
trabalho do Executivo, os ve-
readores puderam acompanhar
ainda as necessidades de sete
comunidades rurais, que rece-
beram a visita do Legislativo
através da Câmara Itinerante.
A partir desta ação a Câmara
se tornou mais próxima da
população participando
com intensidade do
dia-a-dia da sociedade
cambuiense.

 Visita aoCentro de Educação Infantil Municipal
Nova Geração Rio do Peixe Fiscalização nas Obras das Casas

popularesno Bairro Colinas do Itaim

Visita as instalações da Indústria
Polibrás - Distrio Industrial

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ATÉ NOVEMBRO / 2011
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
14.107,13

0,00
14.107,13

595.086,02
609.193,15

EXECUÇÃO
607.633,15

1.560,00
609.193,15

0,00
609.193,15

DIFERENÇAS
14.107,13

0,00
14.107,13

-704.913,98
-690.806,85

DIFERENÇAS
-688.866,85

-1.940,00
-690.806,85

0,00
-690.806,85

DESPESA
Orçamentária         609.193,15
Extra-orçamentária           64.999,10
Saldo p/ o Exercício Seguinte  603.373,10
Total                   1.277.565,35

BALANÇO FINANCEIRO ATÉ NOVEMBRO / 2011
RECEITA
Orçamentária        14.107,13
Extra-orçamentária         1.254.357,29
Saldo Exercício Anterior         9.100,93
Total   1.277.565,35

VARIAÇÕES PASSIVAS
Resultantes Execução Orçamentária
  Despesas Orçamentária         609.193,15
  Mutações Patrimonias        0,00
Independentes Execução Orçamentária
  Diversos            20.576,93
Soma          629.770,08
Superávit          540.158,84
Total       1.220.669,20

DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ATÉ NOVEMBRO /2011
VARIAÇÕES ATIVAS
Resultantes Execução Orçamentária
  Receita Orçamentária       14.107,13
  Mutações Patrimonias         5.196,00
Independentes Execução Orçamentária
  Diversos  1.201.366,07
Soma  1.220.669,20
Déficit                0,00
Total               1.220.669,20

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

Balanço de atividades da Câmara Municipal de Cambuí em 2011

BALANÇO PATRIMONIAL ATÉ NOVEMBRO / 2011
ATIVO
Bancos 603.373,10
Bens Móveis 154.180,97
Bens Imóveis 611.550,00
Almoxarifado     9.812,06
Soma do Ativo Real     1.378.916,13

Compensado            0,00
Total           1.378.916,13

PASSIVO
Depósitos 5.463,12

Soma do Passivo Real 5.463,12
Saldo Patrimonial
Ativo Real Líquido  1.373.453,01

Total       1.378.916,13

Projetos de Lei Ordinária: 89

Autor Executivo: 77
Autor Legislativo: 12

Projetos Aprovados: 82
Projetos Tramitando: 02
Projetos Retirados: 03
Projetos Retirados: 02

Emendas: 08

Pareceres Emitidos: 242

Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Lazer e Turismo: 16
Comissão de Saúde, Assistência e Promoção Social: 07
Comissão de Viação, Obras Públicas e Agricultura: 29

Comissão de Justiça, Legislação, redação e Finanças: 190

Ofícios Expedidos: 204
Certidão Expedidas: 25

Portarias: 20

Durante o ano de 2011 foram realizadas
20 (Vinte) Reuniões Ordinárias,

10 (Dez) Reuniões Extraordinárias e
 25 (Vinte e cinco) Reuniões de Comissões

Requerimentos: 05
Indicações: 74

Moções: 39
Projeto de Resolução: 16

Atividades por Vereador

Airton Francisco
Airton Lopes
Edivaldo Bueno
Geraldo Aparecido
Luiz Paulo
Maria do Carmo
Marina de Moura
Olímpio Cláudio
Rosely Aparecida
Total

Indicações Moções Requerimentos

01
-

07
02
-

06
14
-

09
39

10
06
04
14
11
-

16
06
07
74

-
03
-
-

02
-
-
-
-

05
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Câmara vota Orçamento para 2012

Após três meses de dis-
cussões, os Vereadores apro-
varam na 19ª Reunião Ordi-
nária a Lei Orçamentária de
Cambuí para o ano de 2012.
O Projeto de iniciativa do
Poder Executivo determina
onde serão investidos os R$
45.150 milhões de reais, de
receita estimada pelo Execu-
tivo.

A peça Orçamentária de
2012 segue as ações
estabelecidas pelo Plano
Plurianual (PPA), e a Lei de
Diretrizes Orçamentárias
(LDO). Essas Leis que tam-

bém são votadas pela Câma-
ra dos Vereadores são pila-
res para a formulação da Lei
Orçamentária Anual (LOA),
onde é definido como o Po-
der Executivo pretende apli-
car o dinheiro arrecadado por
meio de tributos pagos pelos
cidadãos e de outras fontes
de receita.

Ao elaborar o Orçamen-
to, o Executivo tem de obe-
decer às diretrizes da Cons-
tituição Brasileira, em seu
artigo 212, que estipula à apli-
cação de 25% da arrecada-
ção das receitas próprias em

Educação e do artigo 77 do
ADCT (Ato das Disposi-
ções Constitucionais Tran-
sitórias), onde os municípi-
os devem aplicar, no míni-
mo, 15% em ações e servi-
ços de saúde.

A LOA engloba o Orça-
mento de 4 órgãos munici-
pais, a Prefeitura que pos-
sui previsão de R$
34.682.700,00, FAPEM R$
5.500 milhões, SAAE R$
3.650 milhões e a Câmara

Participativo, para que a po-
pulação possa apontar as
principais necessidades de
cada setor, nos diversos bair-
ros durante a elaboração do
Orçamento, de modo que as
reivindicações e necessida-

des da população possam ser
inseridas na proposta do Exe-
cutivo.

Confira no quadro abaixo
a previsão orçamentária para
o ano de 2012.

Municipal R$ 1.317 milhões.
No dia 25 de outubro foi

realizada uma Audiência Pú-
blica onde foram discutidos
os principais investimentos e
metas previstos pelo Execu-
tivo para o ano de 2012. A
participação da comunidade
na definição das metas foi
questionada, tendo em vista
que a população não pôde
participar da elaboração do
Projeto de Lei Orçamentário.

Nesse sentido a Presiden-
te da Câmara, Rosely
Moraes defende a
implementação por parte do
Executivo de Orçamento

Despesa Orçamentária por Funções de Governo

Legislativa     R$ 1.317.300,00
Administração     R$ 8.570.200,00
Segurança Pública        R$ 147.000,00
Assistência Social        R$ 666.000,00
Previdência Social     R$ 2.706.000,00
Saúde     R$ 7.636.000,00
Educação   R$ 10.391.000,00
Cultura        R$ 302.000,00
Urbanismo     R$ 1.914.000,00
Saneamento     R$ 4.046.000,00
Gestão Ambiental          R$ 66.500,00
Organização Agrária          R$ 14.000,00
Comunicações        R$ 150.000,00
Transporte     R$ 2.560.000,00
Desporto e Lazer        R$ 779.000,00
Encargos Especiais      R$1.870.000,00
Reservas     R$ 2.015.000,00
Total     R$ 45.150.000,00

A Lei de Subvenções que
autoriza a concessão de
auxílios financeiros e contri-
buições às Entidades sem
fins lucrativos foi aprovada
por unanimidade durante a
19ª Sessão Ordinária.
Dezoito Instituições serão
beneficiadas, com valor
total de repasse de

Lei de Subvenções

R$ 1.620.000,00.
Em conformidade

com a Lei Federal n.º 4.320/
1964, a Lei Municipal
n.º 2.238/2011 determina
que as Entidades subvenci-
onadas devam ter ao menos
1 ano de funcionamento e ser
declarada de Utilidade
Pública.

Entidades Subvencionadas                               Valor
Liga Esportiva Cambuiense                            R$ 16.000,00
Associação de Capoeira de Cambuí                R$ 2.000,00
APAE                                                          R$ 30.000,00
Assoc. Geriátrica Padre Antonio Paschoal      R$ 30.000,00
Movimento Cultural Cambuiense                     R$ 48.000,00
Clube de Astronomia e Cultura de Cambuí        R$ 2. 000,00
Conselho Municipal de Meio Ambiente             R$ 2 .000,00
CODERIPE                                                   R$ 10.000,00
CODECOM                                                     R$ 4.000,00
Associação Vila Santo Antonio                          R$ 1.000,00
Escolinha de Base de Futebol                          R$ 10.000,00
Fanfarra e Banda Marcial Cambuiense             R$ 10.000,00
Grêmio Escola Estrelas do Amanhã                    R$ 5.000,00
Pronto-Socorro/Hosp.Ana Moreira Salles   R$ 1.440.000,00
Associação de Capoeira São Jorge Guerreiro     R$ 2.000,00
Associação da Vila Glória                                  R$ 1.000,00
Assoc. Ciclística Cambuiense Mountain Bike       R$ 2.000,00
Grêmio Escola de Samba Tamos Ai                    R$ 5.000,00

População define que Recursos de Governo Federal
serão destinados a Estruturação da Rede de

Serviços de Atenção Básica de Saúde em Cambuí

No dia 30 de novembro os
Poderes Executivo e
Legislativo de Cambuí reali-
zaram Audiência Pública para
que a população pudesse opi-
nar e optar sobre a melhor
destinação para o recurso de
R$ 600 mil reais disponibili-
zado às cidades com até 50
mil habitantes, através da
Emenda de Iniciativa Popu-
lar e encaminhar à Comissão
de Orçamento da Câmara
dos Deputados objetivando
receber recursos da Emenda
(PLN 28/11).

Durante o debate os
participantes indagaram sobre
as destinações mais adequa-
das para cada setor proposto
ligados à Saúde Pública e
Infraestrutura (saneamento
básico, abastecimento de
água, resíduos sólidos). Com

apenas uma
abstenção, foi
decidido que
Cambuí utili-
zará a verba
na Estrutura-
ção da Rede
de Serviços
de Atenção

mento de extrema importân-
cia, mas que tudo ainda é
muito recente e não existe um
cronograma para o recebi-
mento da verba, impossibili-
tando assim o planejamento
para a execução das
melhorias, salientou ainda que
2012 é ano eleitoral e exis-
tem prazos a serem cumpri-
dos para iniciação de obras
públicas.

 A Presidente da Câmara,
Rosely Moraes, enfatizou que
iniciativas como essa favore-
cem a população, ao tornar a
escolha da utilização dos
recursos democrática e que
essa participação da comuni-
dade deve começar ainda na
esfera municipal, através do
Orçamento Participativo.

Básica de Saúde, com a
construção e reestruturação
dos Postos de Saúde dos bair-
ros Lopes, Congonhal e Rio
do Peixe e também na
implantação de Academias
de Saúde.

O Prefeito Municipal, Be-
nedito Antônio Guimenti,
destacou que está a Emenda
de Iniciativa Popular para o
Orçamento de 2012 do
Governo Federal é um instru-
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Conforme determina a Ins-
trução Normativa do TCE-MG
08/2003, art. 3º, §3 a  Câmara
Municipal devolveu no dia 15
de dezembro R$ 603.391,73
aos cofres de Cambuí. Esse
valor corresponde ao saldo não
utilizado do repasse de R$ 1
milhão e 300 mil, realizado pelo
Executivo durante o ano de

2011 à Instituição. É necessá-
rio salientar que a Câmara não
pode, por força de Lei, dar uma
destinação específica a esse
recurso como, por exemplo,
uma obra ou um projeto. Sen-
do assim, o Prefeito pode dis-
por do valor devolvido da ma-
neira que achar melhor.

Apesar de não poderem

opinar sobre a destinação do
valor devolvido aos cofres do
município os Vereadores suge-
rem ao Sr. Prefeito que o use
em obras de melhorias em nos-
sa cidade como por exemplo
calçamentos, contenção de
enchentes, limpeza e
embelezamento da cidade (pra-
ças, jardins, canteiros, etc).

Parte integrante do Orça-
mento Anual do Município, a
Câmara tem se preocupado
em diminuir gastos durante o
ano. Nesse sentido foi instituí-
da pela Mesa Diretora a Por-
taria 5262, que disciplina que
as atas e as proposições em
geral, após serem lidas/apre-
sentadas em Plenário, serão

disponibilizadas eletronicamen-
te aos Vereadores e estarão
disponíveis na Secretaria des-
ta Casa, tendo como objetivo
evitar o desperdício de papel,
essa ação busca dois resulta-
dos: a contribuição ao meio
ambiente e a economia nos
gastos do Legislativo.

Câmara devolve R$ 603 mil reais à Prefeitura

Vereadores encerram trabalhos do
terceiro ano de mandato

Durante o mês de dezem-
bro 27 Projetos foram trami-
tados nas 19ª e 20ª Reuniões
Ordinárias e 9ª e 10ª Reuni-
ões extraordinárias.

Na 19ª Sessão, no uso da

Projetos votados em novembro de Autoria do Executivo Municipal
Projeto de Lei nº 60: Altera o Plano Plurianual – Lei Municipal Nº 2.104/2009. Aprovado
em Turno Único.
Projeto de Lei nº 61: Altera a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2012 – Lei Municipal Nº
2.205/2011. Aprovado em Turno Único.
Projeto de Lei nº 62: Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Cambuí para o
exercício financeiro de 2012. Aprovado em Turno Único.
Projeto de Lei nº 69: Autoriza a concessão de subvenções, auxílios financeiros e
contribuições no valor R$ 1.620.000,00 para o ano de 2012. Aprovado por unanimidade
em Primeiro e Segundo Turno.
Projeto de Lei nº 74: Altera o perímetro urbano do município de Cambuí. Rejeitado por
unanimidade em Primeiro e Segundo Turno.
Projeto de Lei nº 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 e Segundo Turno.
Projeto de Lei nº 77: Autoriza a doação de imóveis ao Hospital Ana Moreira Salles.
Aprovado por unanimidade em Primeiro e Segundo Turno.
Projeto de Lei nº 78: Autoriza o município a participar do Consorcio Intermunicipal de
Saúde para gerenciamento dos Serviços de Atendimento de Urgência e Emergência,
Cisgem. Aprovado por unanimidade em Primeiro e Segundo Turno.
Projeto de Lei 79: De autoria do Executivo Municipal, dispõe sobre a isenção de
Tributos Municipais à Empresa Sulminas Recicladora. Aprovado por unanimidade em
Primeiro e Segundo Turno.
Projeto de Lei nº 80: Cria o Programa de Extensão de Jornada na Rede Municipal de
Ensino a Partir de 2012. Aprovado por unanimidade em Primeiro e Segundo Turno.
Projeto de Lei nº 81: Cria o Cargo comissionado de Coordenador do CRAS – Centro de
Referência da Assistência Social, ligado à Secretaria de Assistência Social do Municí-
pio. Aprovado por unanimidade em Primeiro e Segundo Turno.
Projeto de Lei nº 82: Cria o Conselho Municipal de Turismo. Aprovado por unanimida-
de em Primeiro e Segundo Turno.
Projetos de Lei nº 83, 84 e 85: Reajusta os salários de Médicos, Enfermeiros e Agentes
do PSF. Aprovado por unanimidade em Primeiro e Segundo Turno.
Projeto de Lei nº 86: Reajuste de salários de Servidores da Prefeitura, SAAE, FAPEM.
Aprovado por unanimidade em Primeiro e Segundo Turno.
Projeto de Lei nº 88: Criação do Cargo de Diretor para a Escola Municipal Lino Lopes
da Conceição. Aprovado por unanimidade em Primeiro Turno.
Projeto de Lei nº 89: Cria vaga de Operador de máquinas pesadas (SAAE). Aprovado
por unanimidade em Primeiro Turno.

Projetos votados em novembro
De Autoria da Mesa Diretora
Projeto de Lei nº 87: Reajuste dos salários de Servidores da Câmara. Aprovado por unanimidade em

Primeiro e Segundo Turno.
De Autoria da Vereadora Maria do Carmo
Projeto de Resolução nº 10: Concede o Título de Cidadão Cambuiense ao Tenente
Fábio Assis Chiaradia Araújo Silva. Aprovado por unanimidade em Primeiro e Segun-
do Turno.
Projeto de Resolução nº 11: Concede o Título de Cidadão Cambuiense à Promotora de
Justiça Dra. Vera Adriana Newman Cordeiro Machado. Aprovado por unanimidade em
Primeiro e Segundo Turno.
De Autoria do Vereador Geraldo Aparecido
Projeto de Resolução nº 12: Concede o Título de Cidadão Cambuiense ao Senhor
Ivanildo Lopes da Silva, conhecido como Baiano do som. Aprovado por unanimidade
em Primeiro e Segundo Turno.
Projeto de Resolução nº 13: Concede o Título de Cidadão Cambuiense à Senhora Maria
do Carmo de Azevedo Guimenti. Aprovado por unanimidade em Primeiro e Segundo
Turno.
De Autoria da Vereadora Rosely Moraes
Projeto de Resolução nº 14: Concede o Título de Cidadão Cambuiense ao Senhor
Geraldo Rodrigues Sousa. Aprovado por unanimidade em Primeiro e Segundo Turno.
De Autoria do Vereador Edivaldo Bueno
Projeto de Resolução nº 15: Concede o Título de Cidadão Cambuiense ao Senhor
Fernando Almeida de Carvalho. Aprovado por unanimidade em Primeiro e Segundo
Turno.

Indicações Aprovadas
Vereador Geraldo Aparecido – 73: Sejam colocadas placas indicativas de redutores de
velocidade ao longo da Avenida Monsenhor Afonso Ligório da Rosa.
Vereadora Marina de Moura: Viabilize junto aos moradores de trecho da Rua Capitão
Zeferino de Brito Lambert a conclusão de obras de construção de calçadas e seja
estabelecido estacionamento em apenas um lado desta via.

Moção Aprovadas
Vereador Edivaldo Bueno – 36: Moção de Pesar aos familiares da Senhora Ana Mara
Rezende.
Vereadora Marina de Moura – 37: Moção de Pesar aos familiares do Senhor José da
Conceição Barbosa
Vereadora Rosely Moraes – 38: Moção de Pesar aos familiares do Senhor José
Rodrigues Pereira
Vereadora Maria do Carmo – 39: Moção de Pesar aos familiares do Senhor Luciano
Marcos Andrade Fávero.

Tribuna Livre, o orador
Edielson Brito da Silva Filho,
denunciou a situação enfren-
tada pelos moradores da Rua
José Guilherme Eiras, na Vila
Glória, após a construção de

 um galpão, o que aumen-
tou o tráfego de caminhões
e tem atrapalhado o dia a
dia dos moradores.

Na 20ª Sessão dois ora-
dores fizeram uso da Tribu-
na Livre, a Secretária de
Assistência Social,
Marinalva Maria da Con-
ceição, que falou sobre o
papel da Assistência Social
no atendimento básico as
necessidades da população
e o Prefeito Municipal, Be-
nedito Antônio Guimenti,
que apresentou um balan-

ço dos trabalhos da Adminis-
tração Municipal durante o
ano de 2011.

Ao final da 3 Sessão
Legislativa todos os Verea-

dores, no uso da Palavra
Franca desejaram um Feliz
Natal e Próspero 2012 à to-
dos os cidadãos.

Prefeito Benedito Antônio
Guimenti

Secretária Marinalva
Maria da Conceição


