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Minas Gerais é o Estado
brasileiro com maior
número de bens tombados.
Essa valorização do
Patrimônio Histórico e
Cultural do Estado foi
ampliada através da
implantação em 1996 do
ICMS Cultural (Imposto
sobre Circulação de
Mercadorias e Serviços), o
Iepha/MG elabora e analisa
os critérios para o repasse de
recursos, além de prestar
assessoria aos Municípios
mineiros para que, juntos,
estabeleçam e implantem
uma política de preservação
do patrimônio cultural
adequada às características
de cada comunidade.

Cambuí está entre as 726
cidades mineiras que
recebe o incentivo, para isso
o Município tem realizado
diversas atividades de

Patrimônio Histórico de Cambuí será
tema de Audiência na Câmara

preservação. O livro do
Tombo do Município possui
atualmente sete registros:
Casa da Família Lopes,
Mercado Municipal, Paço
Municipal, Praça Coronel
Justiniano, Igrejinha da Santa
Cruz, Imagem de Nossa
Senhora do Carmo e Matinha
Municipal, destes apenas o
primeiro é particular, os
demais prédios são
propriedade do Município.

Criado em 2000 o
Conselho Municipal do
Patrimônio Histórico e
Cultural de Cambuí reúne
integrantes dos órgãos
públicos e da sociedade civil
e tem por objetivo
implementar políticas para a
preservação do patrimônio
histórico e cultural no
Município. Mas ainda são
muitas as dúvidas da
população quanto às

atribuições do
Conselho. A
conscientização da
população sobre o
significado e a
importância dos
patrimônios para o
Município é um
passo fundamental.

V i s a n d o
esclarecer as dúvi-
das da comunidade,
a Câmara Municipal
realizará no dia 18
de abril uma
Audiência Pública
para discutir
assuntos referentes ao
Patrimônio Histórico de
Cambuí. O evento contará
com a palestra do Conselho
Municipal do Patrimônio
Histórico e Cultural de
Cambuí e do Diretor da
Organização em Defesa do
Patrimônio Cultural de Minas

Gerais, Rogério Stocker de
Mello, que ministrará uma
palestra, sobre a importância
do Patrimônio Histórico,
Legislação, Definições de
Ações ligadas ao tema e as
Atribuições e Competências
do Conselho Municipal e da
Prefeitura.

A participação da comuni-
dade é de extrema importância
tendo em vista que o tema
contribui para a preservação da
cultura de Cambuí. O evento
será realizado a partir das 19hs,
no Plenário da Câmara, situado
à Rua Vereador Adolfo Ferreira
da Silva, nº 81.

Após visita à ETA (Esta-
ção de Tratamento de Água)
realizada pelos Vereadores no
dia 28 de março,  o Diretor
do SAAE, Roberto Lopes
Rodrigues, foi convidado à
esclarecer dúvidas quanto à
falta de manutenção nas ins-
talações da ETA e questões
relacionadas à distribuição de

O Projeto da Política Municipal de Meio
Ambiente de Cambuí está disponível no site

www.camaracambui.mg.gov.br
Acesse: Projeto de Lei Complementar Nº01/2012

As sugestões de alteração do documento
poderão ser realizadas através do e-mail

 camaracambui@camaracambui.mg.gov.br

água nos di-
versos bair-
ros do Mu-
n i c í p i o ,
mais espe-
cificamente
no bairro
Colinas do
Itaim, onde
uma nova
ETA deveria

cional não possibilita uma ma-
nutenção regular nas depen-
dências da ETA, mas que esta
questão deve ser sanada após
a realização do concurso.
Quanto a construção da nova
ETA e da nova ETE (tratamen-
to de esgoto) no bairro Coli-
nas do Itaim, a empresa con-
tratada foi acionada judicial-
mente pela Prefeitura para que
inicie os trabalhos contratados
em licitação. E sobre a quali-
dade da água distribuída no
Rio do Peixe Roberto esclare-
ceu que o problema já foi sa-
nado com a contratação de ou-
tro operador químico respon-
sável pelo controle de qualida-
de da água distribuída no bair-
ro.

Vereadores se reunem com Diretor do SAAE

ter sido construída até o fim
deste mês. O Diretor do SAAE
também foi questionado sobre
a reclamação de moradores do
bairro Rio do Peixe quanto à
qualidade da água distribuída
naquele bairro.

Durante a reunião, no dia
20 de março, Roberto infor-
mou que o atual quadro fun-

Destaque

As sugestões serão recebidas até
o mês de maio

Participe e contribua para as
melhorias em nossa cidade.

Câmara Municipal de Cambuí
“Legislando para Servir”

Foto: Humberto Tavares



  Cambuí  -  Março de 2012 Câmara em Ação2

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ATÉ FEVEREIRO / 2012

VARIAÇÕES PASSIVAS
Resultantes Execução Orçamentária
  Despesas Orçamentária            104.675,20
  Mutações Patrimonias         0,00
Independentes Execução Orçamentária
  Diversos                2.590,15
Soma            107.265,35
Superávit            109.725,93
Total            216.991,28

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

DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ATÉ FEVEREIRO /2012

VARIAÇÕES ATIVAS
Resultantes Execução Orçamentária
  Receita Orçamentária                 0,00
  Mutações Patrimonias          3.629,00
Independentes Execução Orçamentária
  Diversos      213.362,28
Soma      216.991,28
Déficit                                             0,00
Total                    216.991,28

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

PREVISÃO
0,00
0,00
0,00

1.317.300,00
1.317.300,00

FIXAÇÃO
1.317.300,00

3.500,00
1.317.300,00

0,00
1.317.300,00

EXECUÇÃO
0,00
0,00
0,00

104.675,20
104.675,20

EXECUÇÃO
104.675,20

0,00
104.675,20

0,00
104.675,20

DIFERENÇAS
0,00
0,00
0,00

-1.212.624,80
-1.212.624,80

DIFERENÇAS
-1.212.624,80

0,00
-1.212.624,80

0,00
-1.212.624,80

BALANÇO PATRIMONIAL ATÉ FEVEREIRO / 2012

ATIVO
Bancos 114.162,85
Bens Móveis 134.037,25
Bens Imóveis 611.550,00
Almoxarifado   14.094,66
Soma do Ativo Real 873.844,76

Compensado            0,00
Total               873.844,76

PASSIVO
Restos a pagar               0,81
Depósitos        5.303,82

Soma do Passivo Real              5.303,82
Saldo Patrimonial
Ativo Real Líquido               868.540,13
Compensado  0,00
Total                   873.844,76

                         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
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

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

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.

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

abertas ao público. Participem!

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

DESPESA
Orçamentária           104.675,20
Extra-orçamentária                       12.234,75
Saldo p/ o Exercício Seguinte     114.162,85
Total                         231.072,80

BALANÇO FINANCEIRO ATÉ FEVEREIRO / 2012

RECEITA
Orçamentária                 0,00
Extra-orçamentária                218.128,08
Saldo Exercício Anterior        12.944,72
Total      231.072,80

Fala Cidadão

Reuniões Ordinárias

Abril/2012 Dia 03

Dia 17

Reuniões de Comissões

Abril/2012 Dia 10

Dia 24

Em 20 de março de 2012, Juliano Messias Pereira
<julianomessiaspereira@yahoo.com.br> escreveu:

Bom dia, gostaria aqui de fazer um apelo e uma reclamação para
a situação lamentável e crítica que se encontra nosso único ponto
turístico dentro da nossa cidade, que é o Cruzeiro. O maciço do
Cruzeiro está simplesmente abandonado, as únicas limpezas que
são feitas no local, é por nós do Clube Asas de Minas, já fomos
conversar com o Prefeito, porém nem preciso falar se tivemos
algum retorno né! Então gostaria aqui de fazer um profundo ape-
lo por parte do Poder Legislativo de nossa cidade para que faça-
mos alguma coisa para recuperar esse maravilhoso lugar. Preci-
samos urgentemente arrumar o calçamento na chegada, cortar os
matos em todo maciço que está com mais de 2 metros de altura,
colocar lixeiras, placas educativas, placas explicativas e turísti-
cas, bancos para os turistas, etc...

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

Fique de lho

Distrito Industrial

Criado em 2007, o Distrito Industrial de Cambuí
possui 01 empresa em atividade e 04 em fase de
implantação. Desde a aquisição dos terrenos em
2007, 10 empresas receberam doações de terre-
nos, entre elas 04 não cumpriram as obrigações
assumidas no Protocolo de Intenções firmado com
o Município e as áreas doadas às mesmas foram
revertidas a Municipalidade, para que novas em-
presas interessadas possam ser beneficiadas. Essa
reversão está de acordo com a Lei que concede o
terreno às empresas, onde consta que as mesmas
devem iniciar as construções no prazo máximo de
12 meses após a doação.

Acompanhe!

Palavra da Presidente

Rosely Moraes
Presidente da

Câmara Municipal
de Cambuí

Você já se perguntou o que está acontecendo com nossa cidade nesses últimos anos?

Não se pode negar que
Cambuí está passando por
grandes transformações nes-
tas últimas duas décadas.
Uma primeira constatação é
que o perfil dos moradores
está mudando. Antes éramos
uma comunidade de algumas
poucas famílias, hoje somos
uma comunidade que vem
ganhando, dia após dia, no-
vos moradores, uma grande
parte deles aposentados, vin-
dos de várias regiões e que es-
tão buscando um lugar de me-
nor custo de vida e menos vi-
olento para viverem. Um bom
exemplo disso é o bairro Jar-
dim Américo (Collen) onde

mais de 70% dos moradores
não são originários de
Cambuí. Assim, Cambuí não
é mais aquela cidade onde to-
dos se conhecem e se chamam
pelo nome.

Outro aspecto onde as mudan-
ças são notórias é o comércio
local. Cambuí sempre foi um
pólo micro regional de comér-
cio atraindo populações de ci-
dades vizinhas que vinham até
aqui para fazer suas compras.
Desse modo floresceu em
Cambuí um comércio forte,
diversificado que gerava em-
pregos, renda e movimentava
a economia da cidade. Ao lon

go dos últimos anos estamos
assistindo ao fechamento de
lojas, à extinção de postos de
trabalho, à diminuição dos lu-
cros dos proprietários, aos bai-
xos salários no setor. Contri-
buíram para essa situação a
duplicação da Fernão Dias e
as facilidades para se adquirir
automóveis facilitando a ida
de pessoas para cidades como
Pouso Alegre, Bragança e São
Paulo. Também não podemos
nos esquecer da Internet, esse
imenso Shopping Center vir-
tual, a partir de onde se pode
comprar tudo. O comércio de
Cambuí ainda resiste, mas às
duras penas e sem qualquer

perspectiva de mudanças no
futuro próximo.

De acordo com dados do IBGE,
Senso 2010, a renda média de
nossa cidade é de R$872,50
(apenas 1,4 salários mínimos),
valor muito baixo, motivado
pelos baixos salários pagos nas
fábricas, aos servidores públi-
cos (hoje a Prefeitura é o maior
empregador da cidade com cer-
ca de 750 funcionários) e à
queda nas vendas no co-
mércio.

O que estamos assistindo
é, portanto, um estrangu-
lamento da nossa econo-

mia. E ai a pergunta inicial
se torna mais necessária do
que nunca. Buscar respostas
para a pergunta deve ser uma
preocupação de todos aque-
les que são favoráveis ao bem
viver. Buscar as soluções é
responsabilidade de gestores
municipais, os atuais e os
próximos, pois caso contrá-
rio veremos nossa cidade
“minguar”.
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Projeto de Política Ambiental é apresentado

durante Reunião no mês de março
Oito Projetos de Lei foram

tramitados na Câmara Muni-
cipal durante o mês de março,
com destaque para o que alte-
ra a Lei Municipal que
reestrutura o Regime Próprio
de Previdência Social do Mu-
nicípio de Cambuí. Entre os
Projetos apresentados, a Polí-
tica Municipal de Meio Am-
biente evidencia-se devido à
grande importância para
Cambuí, tendo em vista que o
mesmo visa regularizar a par-

tir de sua aprovação as ativi-
dades ligadas à questão
ambiental. Devido a sua com-
plexidade o tema será discuti-
do com a população antes de
qualquer deliberação.

Além das 3ª e 4ª Reuniões
Ordinárias, os Vereadores se
reuniram no dia 27 de março
durante a 5ª Sessão Extraor-
dinária, onde um Projeto foi
apresentado e outros três vo-
tados em 2º Turno.

Indicações aprovadas em março

Vereadora Rosely Moraes: 05 - Sejam realizadas obras de
melhoria da iluminação no entorno da Escola Municipal Lino
Lopes da Conceição. 06 – Seja fornecido o transporte para os
alunos de cursos técnicos ministrados na Escola Municipal Lino
Lopes da Conceição. 07 – Busque meios para promover
melhorias de funcionamento da ASCARE – Associação de
Catadores e Recicladores de Lixo de Cambuí.

Moções aprovadas em março

De Autoria do Vereador Geraldo Aparecido: Moção de Pesar
aos familiares do Senhor João Benedito Rodrigues.
De Autoria da Vereadora Maria do Carmo: Moção de Pesar
aos familiares do Senhor Antonio Jose Pereira.
De Autoria da Vereadora Marina de Moura: Moção de
Aplauso ao estudante Túlio Tadeu Morais Dias.

Projetos tramitados em março
De autoria do Poder Executivo
Projeto de Lei nº12: Dispõe sobre a isenção de tributos municipais à Empresa Frigorífico Cambuí.
Aprovado por unanimidade em Primeiro e Segundo Turno.
Projeto de Lei nº13: Altera a Lei do Fapem. Aprovado por unanimidade em Primeiro e Segundo Turno.
Projeto de Lei nº 14: Altera o anexo da Lei Municipal Nº 2223 – quadro de funcionários. Aprovado
por unanimidade em Primeiro Turno.
Projeto de Lei nº 15: Cria uma vaga para o cargo de fiscal de obras. Aprovado por unanimidade em
Primeiro Turno.
De autoria do Vereador Airton Lopes
Projeto de Resolução nº 01: Concede o Título de Cidadão Cambuiense ao Senhor Denivaldo Rocha
Santos. Aprovado por unanimidade.
De autoria do Vereador Geraldo Aparecido:
Projeto de Lei nº 09: Altera a denominação da Travessa São João Batista, localizada no bairro Santo
Antonio. Aprovado por unanimidade em Primeiro e Segundo Turno.
Projeto de Lei nº10: Altera a denominação da Rua do Iguape, localizada no bairro Santo Antonio.
Aprovado por unanimidade em Primeiro e Segundo Turno.
De Autoria da Vereadora Marina de Moura:
Projeto de Resolução nº02: Concede o Título de Cidadão Cambuiense ao Doutor Jaime de Almeida.
Aprovado por unanimidade em Primeiro e Segundo Turno.

Enquete realizada pela Câ-
mara Municipal mostra que
internautas são CONTRÁRIOS
a proibição do uso de sacolas

População é contrária a aplicação da Lei que proíbe o uso de sacolas
plásticas no comércio de Cambuí

A Câmara esteve presente:

A Vereadora Rosely Moraesesteve presente na Aula Inaugural do Instituto Federal de Educação, Ciências e
Tecnologia, EAD Muzambinho, realizada no dia 08 de março, no Plenário da Câmara.

Os Vereadores Rosely Moraes e Olímpio Cláudio, participaram da Aula Inaugural no Pólo de Rede de Cambuí, do Instituo Federal de Educação,
Ciências e Tecnologia, Campus Inconfidentes, realizada no dia 12 de março.

A Vereadora Rosely Moraes participou do evento em homenagem as mulheres realizado pela Acipa, “Acipa Mulher”, no dia 15 de março em Pouso Alegre.

A Vereadora Marina de Moura e as servidoras Edna Dias e Rosilene Machado estiveram presentes no Encontro Técnico TCE/MG e os Municípios 2012,
realizado em Poços de Caldas nos dias 13 e 14 de março, que tratou sobre o tema: A responsabilidade fiscal da Administração Pública em ano eleitoral.

Os Vereadores Edivaldo Bueno, Luiz Paulo e Maria do Carmo, participaram do II Congresso Mineiro de Vereadores,
realizado nos dias 14 e 15 de março em Belo Horizonte. O evento foi organizado pela Associação Mineira de
Município (AMM).

As Vereadoras Marina de Moura e Rosely Moraes estiveram presentes na Palestra Programa Cidades Sustentáveis, realizada em Pouso Alegre no dia 17
de março.

Os Vereadores Edivaldo Bueno e Maria do Carmo participaram no dia 21 de março da Audiência Pública da Assembléia realizada em Pouso Alegre para
discutir políticas de integração social e programas governamentais, a fim de melhorar a condição de vida das pessoas com deficiência em toda região do
Estado de Minas Gerais.

plásticas no comércio de
Cambuí. Dos participantes que
responderam a pesquisa no site
da Câmara, entre os dias 29 de

fevereiro e 27 de março, 83.25%
votaram contra a implantação da
Lei Nº2047/2009, enquanto
16.75% se manifestaram favo-

ráveis.
A Lei que torna obrigatório

o uso de sacos de lixo e sacolas
ecológicas em estabelecimentos

do município foi sancionada em
2009, mas até o momento ne-
nhuma fiscalização foi realiza-
da por parte do Município.
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FFFFFAÇA PAÇA PAÇA PAÇA PAÇA PARARARARARTE DTE DTE DTE DTE DAS DISCUSSÕES SOBRE O PAS DISCUSSÕES SOBRE O PAS DISCUSSÕES SOBRE O PAS DISCUSSÕES SOBRE O PAS DISCUSSÕES SOBRE O PAAAAATRIMÕNIO HISTÓRICO E CULTRIMÕNIO HISTÓRICO E CULTRIMÕNIO HISTÓRICO E CULTRIMÕNIO HISTÓRICO E CULTRIMÕNIO HISTÓRICO E CULTURAL DE CAMBTURAL DE CAMBTURAL DE CAMBTURAL DE CAMBTURAL DE CAMBUÍUÍUÍUÍUÍ

A valorização do Patrimônio Histórico e Cultural de Cambuí tem sido o principal objetivo do Conselho
Municipal. Em apoio a esta iniciativa a Câmara Municipal realizará no dia 18 de março Audiência Pública para

discussões sobre o tema, com a presença do Diretor da Odepac-MG, Rogério Stocker de Mello.
Compareça. A sua presença é muito importante para Cambuí.

Plenário da Câmara - 18 de março - 19hs

O grande desenvolvimento
do Bairro Rio do Peixe nos últi-
mos anos tem colocado-o em
uma posição de destaque. O
bairro foi o nono a receber a vi-
sita dos Vereadores durante a 8ª
Câmara Itinerante, realizada no
dia 23 de março na sede do
Coderipe (Conselho de Desen-
volvimento do Rio do Peixe).
Apesar das melhorias já

implementadas no bairro, os
moradores ainda sofrem com
questões ligadas à infraestrutura.

Segundo a Presidente do
Coderipe, Maria de Lourdes
Moura da Silva, o fornecimento
de água é um dos principais pro-
blemas enfrentados pelos mora-
dores, há dias em que a água che-
ga barrenta e outros em que o ex-
cesso de produtos químicos à tor-

na imprópria para o consumo.
“Para fazer arroz e café eu pre-
ciso utilizar água comprada,
caso contrário o gosto dos ali-
mentos fica insuportável”. A Pre-
sidente da Câmara, Rosely
Moraes, esclareceu que durante
reunião realizada com o Diretor
do SAAE, o mesmo havia dito
que o problema já tinha sido so-
lucionado e que o abastecimen-

Vereadores realizam Câmara Itinerante no Bairro Rio do Peixe
to de água no bairro estava nor-
malizado (ver página 01). Infor-
mação está que de acordo com a
população não procede.

Para os moradores outro pro-
blema é a falta de sinalização no
bairro. Mesmo com a Lei Muni-
cipal Nº 1783 aprovado pela Câ-
mara em 2005, que dá denomi-
nação as ruas do bairro, não exis-
te qualquer indicação ou placas
com os nomes das ruas, uma das
justificativas dadas pelos respon-
sáveis do Correio para a não re-
alização de entregas de corres-
pondências no bairro.

Tema recorrente nas reuniões
realizadas na zona rural o aces-
so ao atendimento médico tam-
bém foi questionado. De acordo
com os moradores o posto do
PSF no bairro está sem médico e
a assistência prestada pela enfer-
meira não tem sido suficiente.
Segundo Leandro a demora na
marcação de exames tem preju-
dicado a população. “Talvez se
fosse realizado um cadastro dos
pacientes ficaria mais fácil aten-
der a todos e evitar que uma

mesma pessoa realize exames
repetidos”.

A sinalização e acesso ao
bairro foram igualmente discu-
tidos, tendo em vista que hoje os
moradores utilizam um caminho
alternativo para não precisarem
percorrer mais 10 quilômetros
até os retornos disponibilizados
na pista. Mesmo cientes de que
esta é uma questão que depende
de órgãos federais eles aponta-
ram que uma solução o quanto
antes é primordial. Em relação
ao calçamento e cascalhamento,
tanto das vias de acesso quanto
nas estradas, a reclamação se re-
fere a falta de manutenção, um
problema que causa prejuízos
para a região, uma das principais
produtoras de morango no Mu-
nicípio.

Os Vereadores buscaram ori-
entar o caminho para que os mo-
radores alcancem soluções e se
comprometeram a enviar todas
as reivindicações ao Poder Exe-
cutivo, através de Ata, com os
pontos levantados.

Câmara presta homenagem ao Dia Internacional da Mulher
Debater a participação da

mulher na sociedade, principal-
mente em atividades políticas,
esse foi o objetivo da palestra rea-
lizada pela Câmara Municipal no
dia 07 de março, ministrada pela
Cientista Política Vanilda Santos,
em comemoração ao Dia Interna-
cional da Mulher.

Muitas são as homenagens
dedicadas à elas, mas ainda são
raros os eventos dedicados a
conscientização da sociedade
quanto à importância da equipa-
ração de gêneros. Mesmo com
todo espaço conquistado ao lon-
go dos anos o preconceito e a de-
sigualdade em diversos setores é
evidente. Prova disso é o
percentual de representatividade
feminina nos poderes públicos,
apenas 20%, mesmo sendo

51,95% do eleitorado brasileiro
(dados do TSE).

Segundo Vanilda esses dados
são reflexos de uma educação con-
servadora e da falta de motivação
para que as mulheres invistam em
carreiras públicas. Em sua visão
somente uma mudança na postura
da mídia e dos partidos políticos
irá modificar o quadro político do
País. “É necessário um novo
posicionamento dos veículos de
comunicação quanto o papel das
mulheres, além do investimento em
propagandas que incentivem a
participação política das mulhe-
res”.

Para a Promotora de Justiça,
Drª. Vera Adriana Cordeiro Ma-
chado serão as políticas públicas
voltadas às mulheres que irão mo-
dificar a realidade vivida hoje no

Brasil. Segundo a Pro-
motora, a valorização
da mulher contribui
para a melhora de diver-
sos índices, entre eles
o combate à violência
doméstica. “Eventos
como o realizado pela
Câmara Municipal
são um caminho im-
portante para a trans-
formação de nossa so-
ciedade, pois eu acre-
dito que quando são incentiva-
das as mulheres alcançam gran-
des resultados e contribuem
para a melhoria do nosso País”.

Algumas cidades como
Cambuí são exemplo da valoriza-
ção feminina no setor Público, hoje
33% do Poder Legislativo é com-
posto por mulheres, sendo que a

Presidente da Casa hoje é uma
mulher. Entre a equipe de Secre-
tários da Prefeitura, seis dos oito
Secretários são mulheres, e ainda
temos duas Promotoras e uma
Juíza. De acordo com Vanilda, es-
ses dados são exemplo para outras
cidades de nossa região. “Essa
valorização no Município é um

reflexo das conquistas femininas
das mulheres em Cambuí”.

Mas ainda há muito que ser
mudado, entre as sugestões dos
participantes um caminho neces-
sário é a criação de um Departa-
mento de Política Públicas para a
Mulher e novas palestras voltadas
para o setor.

Bairro Rio do Peixe

População: 2500 habitantes
Economia: O bairro é um dos principais produtores de morango de Cambuí. O Distrito Industrial fundado em 2008 tem sido uma
opção para muitos moradores que optam por uma fonte de renda diferenciada.
Educação: A Creche Nova Geração atende 89 crianças, entre quatro meses e cinco anos. Já a Escola Municipal Benedito de
Carvalho Lopes possui 283 alunos do 1º ao 9º ano e disponibiliza atividades esportivas, informática e artes.
Cultura: A tradicional Festa do Morango atrai diversos turistas. A festa das Crianças realizada há 5 anos tem conquistado
destaque. Nos finais de semana o principal lazer são os jogos realizados na quadra do bairro e os encontros na Praça em frente à
Igreja. Grande parte da população é católica, mas o bairro possui ainda três Igrejas Evangélicas.
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