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Câmara e População discutem sobre
Patrimônio Histórico e Cultural de Cambuí

Patrimônio Histórico e Cultu-
ral de Cambuí - biênio 2007/
2008.

O palestrante e consultor
Rogério Stockler buscou dife-
renciar o que é um Inventário
e o que é Tombamento, res-
saltando as restrições em cada
caso. Rogério destacou ainda
que um povo sem memória é
um povo sem cultura, pois
perde suas raízes e fica a mer-
cê de costumes que irão
descaracterizar a história do
Município.

Em meio a muitas dúvidas e
informações desencontradas a
população lotou o Plenário da
Câmara durante a Audiência
Pública sobre o Patrimônio
Histórico e
Cultural de Cambuí realizada
no dia 18 de abril. Antes do
início da palestra muitos par-
ticipantes se mostraram apre-
ensivos em relação às dúvidas
mal esclarecidas
sobre o tombamento provisó-
rio de algumas residências du-
rante a gestão do Conselho do

A falta de informações e a
forma como foram realizadas
as notificações dos tombamen-
tos provisórios de algumas
propriedades foram os princi-
pais causadores das polêmicas
levantadas durante toda a Au-
diência. Alguns proprietários se
exaltaram ao dizer que esta-
vam impedidos de realizar qual-
quer melhoria em suas residên-
cias.

A Presidente do Conselho,
Márcia Ramos, explicou que
em Cambuí existem apenas

sete tombamentos, Casa da
Família Lopes, Mercado Mu-
nicipal, Paço Municipal, Praça
Coronel Justiniano, Igrejinha
da Santa Cruz, Imagem de
Nossa Senhora do Carmo e
Matinha Municipal, entre eles
quatro prédios, ainda assim
apenas um particular.

Segundo Márcia as princi-
pais restrições se referem às
propriedades no entorno da
Praça Coronel Justiano, tom-
bada em 2006, definidas no
“Dossiê de Tombamento da
Praça Coronel Justiniano” que
regulamenta as construções,
demolições e reformas nos
imóveis que contornam a Pra-
ça, apresentado durante a Au-
diência.

Após muito debate os pro-
prietários se tranquilizaram ao
notar que todo o mal estar
quanto à questão não passou
de um equívoco. Para Messi-
as José da Mota, um dos noti-
ficados quanto ao tombamen-
to provisório de sua proprie-
dade, a iniciativa da Câmara foi
de extrema importância para

informar como é realizado o
processo de tombamentos e
quais imóveis estão
resgitrados no livro do Tom-
bo.

Entre os participantes mui-
tos destacaram a falta de aces-
so aos trabalhos do Conselho
como um empecilho para a
conscientização da população,
que ao receber informações
erradas se posiciona contra a
preservação do patrimônio.
Para Andreia Arruda, mem-
bro do IPHAR, “somente com
educação poderemos mudar a
realidade de nosso Município
ao conscientizarmos a comu-
nidade sobre a importância de
preservarmos nossa história”.

A Presidente do Conselho
concordou que há falta de di-
vulgação dos trabalhos do
Conselho, mas informou que
todos os trabalhos realizados
pelo mesmo estão disponíveis
no site da Prefeitura:
www.prefeituradecambui.
mg.gov.br/patrimonio/conselho

O processo de planeja-
mento é uma ferramenta uti-
lizada pelas pessoas e organi-
zações, públicas e privadas,
para administrar seus objeti-
vos, com a finalidade de atin-
gir resultados satisfatórios.
Quanto maior for à comple-
xidade do ambiente, maior
será a necessidade de plane-
jamento.

O sistema orçamentário
público é constituído por três
peças fundamentais: Plano
Plurianual (PPA), Lei de Di-
retrizes Orçamentárias (LDO)

Câmara pretende conscientizar  candidatos e população durante cursos preparatórios
e Lei Orçamentária Anual
(LOA), sendo todas de inicia-
tiva do Poder Executivo e sub-
metidas à aprovação do Poder
Legislativo. É um processo
árduo, exigindo um conside-
rável planejamento para atin-
gir o propósito da gestão pú-
blica que é o bem-estar do ci-
dadão.

O PPA é um instrumento
de longo prazo, onde são tra-
çados os objetivos gerais da
organização e tem a vigência
de quatro anos. A LDO é an-
terior ao orçamento e define

as metas e prioridades a partir
dos programas contidos no
PPA, com vigência de um ano.
A LOA é o orçamento propri-
amente dito, onde são forma-
lizadas as decisões políticas e
é possível verificar quais são
os setores que serão contem-
plados e quais os benefícios
oferecidos aos cidadãos.

A Lei Complementar n.º
101/2000 – Lei de Responsa-
bilidade Fiscal, em seu art. 48,
regulamenta várias questões
referentes à administração
pública, inclusive dá ênfase à

participação popular e o arti-
go 49 ratifica o direito de qual-
quer cidadão saber de que for-
ma está sendo aplicado o di-
nheiro que pagam na condição
de tributos.

Portanto, a participação
dos cidadãos e em especial
dos candidatos a cargo eletivo
na próxima eleição municipal
no curso a ser realizado nos
dias 06, 13 e 20 de junho do
corrente ano, será de grande
importância. Este curso ofe-
recerá aos cidadãos a oportu-
nidade de se envolverem nas

questões públicas, a esperan-
ça de justiça redistributiva e a
possibilidade de entender que
o processo de tomada de de-
cisão na administração públi-
ca municipal pode ser
participativo.

Os interessados devem se
inscrever entre os dias 15 de
maio e 05 de junho na Secre-
tária da Câmara Municipal,
situada à Rua Saldanha Mari-
nho, 260. As inscrições po-
dem ser feitas das 08 às 12h
e das 13 às 17h.

A Câmara realizará em breve Palestra sobre o “Programa Cidades Sustentáveis”.
Mais informações serão divulgadas pelo site www.camaracambui.mg.gov.br
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Palavra da Presidente

Rosely Moraes
Presidente da

Câmara Municipal
de Cambuí

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ATÉ MARÇO / 2012

DESPESA
Orçamentária          191.418,76
Extra-orçamentária                   24.296,06
Saldo p/ o Exercício Seguinte   131.901,99
Total                       347.616,81

VARIAÇÕES PASSIVAS
Resultantes Execução Orçamentária
  Despesas Orçamentária        191.418,76
  Mutações Patrimonias       0,00
Independentes Execução Orçamentária
  Diversos             4.846,48
Soma         196.265,24
Superávit         141.087,44
Total         337.352,68

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

DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ATÉ MARÇO / 2012

VARIAÇÕES ATIVAS
Resultantes Execução Orçamentária
  Receita Orçamentária                0,00
  Mutações Patrimonias       11.798,00
Independentes Execução Orçamentária
  Diversos     325.554,68
Soma     337.352,68
Déficit                                         0,00
Total                 337.352,68

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

0,00
1.317.300,00

0,00
1.317.300,00

EXECUÇÃO
0,00
0,00
0,00

191.418,76
191.418,76

EXECUÇÃO
191.418,76

0,00
191.418,76

0,00
191.418,76

DIFERENÇAS
0,00
0,00
0,00

-1.125.881,24
-1.125.881,24
DIFERENÇAS
-1.125.881,24

0,00
-1.125.881,24

0,00
-1.125.881,24

BALANÇO FINANCEIRO ATÉ MARÇO / 2012

RECEITA
Orçamentária                 0,00
Extra-orçamentária            334.672,09
Saldo Exercício Anterior       12.944,72
Total      347.616,81

BALANÇO PATRIMONIAL ATÉ MARÇO / 2012

ATIVO
Bancos           131.901,99
Bens Móveis           142.206,25
Bens Imóveis           611.550,00
Almoxarifado             14.255,73
Soma do Ativo Real                 899.913,97

Compensado                      0,00
Total                       899.913,97

PASSIVO
Restos a pagar             0,81
Depósitos           11,52

Soma do Passivo Real           12,33
Saldo Patrimonial
Ativo Real Líquido          899.901,64
Compensado             0,00
Total               899.913,97

                         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 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

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

Área de Lazer: uma forma de valorizar os moradores e os bairros

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

O Informativo “Câmara em
Ação” está sendo exibido na
TV Extremo Sul nos seguin-

tes 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

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

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

 Participem!

No último dia 20 de abril es-
tivemos na Vila Santo An-
tônio para mais uma reunião
da Câmara Itinerante. Após
nove reuniões em bairros ru-
rais e agora na zona urbana
uma reivindicação é comum
a todos os bairros: áreas de
lazer para que os adoles-
centes e as crianças possam
se distrair, possam se diver-
tir.

Além desse uso as áreas de
lazer são também uma for-
ma de valorizar e embelezar
o bairro  elevando a auto-
estima dos moradores.  Um
dos argumentos contrários a

essas pequenas obras é a fal-
ta de recursos para isso.
Mas quanto custaria aos co-
fres públicos alguns metros
de terreno, que em todos os
bairros já existe áreas reser-
vadas para essa finalidade?
Quanto custaria aos cofres
públicos um projeto
paisagístico para esses espa-
ços e quanto custaria alguns
equipamentos como balan-
ços, escorregadores e ou-
tros brinquedos? Não tenho
números, mas certamente
não são valores abusivos que
tornariam inviável o investimen-
to para a melhoria da qualidade
de vida dos moradores.

Mas precisamos ter a cons-
ciência de que uma vez ins-
talada a área de lazer será
necessário manutenção e cui-
dados periódicos para que
continue sendo um espaço
de uso público e não se de-
teriore pela ação do tempo
ou pela ação de vândalos.

A solução está na parceria
entre Administração Pública
e Associações de Bairro que
poderão se encarregar, em
conjunto com os moradores,
da manutenção e preserva-
ção das áreas de lazer.

Podemos pensar em outras

finalidades para as áreas de
lazer. Elas podem ser tam-
bém um espaço de promo-
ção da inclusão social com
a programação de atividades
e eventos, retirando crianças
e jovens das ruas, afastan-
do-as da ameaça destruido-
ra das drogas. A comunida-
de unida pode, dessa forma,
agir em prol da juventude e
da sua própria segurança. O

como a manutenção das
quadras de esportes depre-
dadas e abandonas, do lixo
jogado nas ruas e terrenos
abandonados.

Os moradores reunidos nas
suas Associações de Bair-
ro e o Poder Público po-
dem sim promover a
melhoria da vida em nossa
cidade.

A Câmara tem buscado fornecer ferramentas para aproximar a po-
pulação do Poder Legislativo, entre elas a ENQUETE, um meio demo-
crático para que os moradores possam opinar sobre as prioridades para
Cambuí.

Mas os resultados das duas últimas enquetes que consultaram a
população quanto à proibição do uso de sacolas plásticas no comércio de
Cambuí e a coleta de lixo noturno demonstraram que parcela dos
internautas tentou sabotar os resultados.

Na pesquisa realizada entre os dias 09 e 24 de abril foram
registrados 4000 votos, destes 92,90% foram CONTRÁRIOS à implan-
tação da coleta de lixo noturna e apenas 7,10% foram favoráveis.

Devido à falta de espírito democrático desta parcela de internautas,
a Câmara Municipal optou pela desativação dessa ferramenta tempora-
riamente, até que dispositivo de controle para a participação popular.

Poder Executivo pode,
dessa forma, proporcio-
nar bem estar aos mora-
dores e incentivá-los a
zelar pela vida em comu-
nidade, estendendo essa
parceria para questões

                        Reuniões Ordinárias

Maio/2012 Dia 08

Dia 15

Maio/2012 Dia 03

Dia 15

Reuniões de Comissões

Na 15ª edição do Informativo Câmara em Ação, na matéria de capa intitulada “Vereadores
se reunem com Diretor do SAAE”, no 1ª parágrafo, 4ª linha foi divulgado que a reunião
aconteceu no dia 28 de abril, sendo que a data correta é 28 de março.
E no quadro de Balanço Geral da Câmara referente ao mês de fevereiro, onde lê-se
“até JANEIRO/2012” leia-se “até “FEVEREIRO/2012”.

Errata

Internautas tentam sabotar resultados da
Enquete
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Espaço Cidadania

Em outubro de 2012 ocor-
rerá em todo território brasi-
leiro eleições para a escolha

dos prefeitos e verea-
dores que representa-
rão a população pelos
próximos quatro anos.
Mas muitas pessoas
não poderão votar
exercendo esse direi-
to, que é também um
dever de todo brasilei-
ro porque seus títulos
de eleitores estão em
situação irregular.

De acordo com o Tribu-
nal Superior Eleitoral, dia 09
de maio é o ultimo prazo para

tirar, transferir ou regularizar
o título eleitoral. Visando di-
minuir as filas e atender a to-
dos os eleitores, o cartório
eleitoral de Cambuí está ope-
rando em horário especial:

O cartório também esta-
rá aberto nos dias 05 e 06 de
maio, o eleitor deve se dirigir
à Rua David Bueno, nº 48,

Segunda, Terça, Quinta e
Sexta-feira de 12 às 18 hs
Quarta-feira das 10 às 16hs.

Jardim São Benedito. Para
solicitar os serviços o eleitor
deve ter em mãos documen-
to oficial com foto, compro-
vante de residência, certifica-
do de quitação com o serviço
militar para maiores de 18
anos que vão tirar o título pela
1ª vez e título anterior se pos-
suir.

Mas além de votar, o elei-
tor irregular também fica im-
pedido de se matricular em
universidades particulares ou
públicas, de dar entrada no

pedido do passaporte e caso
seja aprovado em um con-
curso publico, será impedido
de assumir seu cargo. Então
por essas e outras razões, se
você estiver em situação ir-
regular, vá até um cartório
eleitoral e regularize sua si-
tuação.

Projeto de calçamento gera discussão durante Reuniões de abril
Entre os sete Projetos tra-

mitados durante o mês de
abril, o Projeto de nº 19 foi o
que gerou maior discussão,
por tratar da abertura de cré-
dito suplementar do Orça-
mento vigente, no valor de R$
950.000,00, que serão pagos
como contrapartida do Mu-
nicípio ao financiamento jun-
to ao Banco BDMG, que tem

como finalidade obras de
infraestrutura em Cambuí.
Durante a discussão do Pro-
jeto os Vereadores questio-
naram a divisão dos valores
que deverão ser investidos
no calçamento de diversas
ruas no município e solicita-
ram um atendimento mais
amplo as solicitações da po-
pulação.

Moções aprovadas em abril

Vereadoras Rosely Moraes; Marina de Moura e Maria do
Carmo: Moção de Pesar aos familiares da Senhora Shirley
Marques Silva Souza.
Vereador Edivaldo Bueno: Moção de Pesar Pesar aos familiares
do Senhor José Ribeiro da Silva.
Vereador Geraldo Aparecido: Moção de Pesar aos familiares
do Senhor Benedito Sérgio de Melo.

Indicações aprovadas em abril

Vereador Edivaldo Bueno - 09: Seja instalado um abrigo de
ônibus na estrada que liga Cambuí à Senador Amaral, no aces-
so ao Bairro Água Comprida. 10: Sejam instaladas placas de
sinalização na Praça das Bandeiras e adjacências, informando
o acesso à Escola Municipal Lino Lopes da Conceição.
Vereador Geraldo Aparecido: 11: Sejam executadas obras
de patrolamento e cascalhamento da estrada do Bairro Manoel.
12: Sejam realizadas obras de conclusão da pavimentação nas
Ruas Eldorado e São Jorge, no Bairro Santo Antonio.
Vereador Airton Francisco - 13: Sejam realizadas obras de
iluminação em trecho da Rua Conceição Baltar, localizada no
Bairro Congonhal. 14: sejam executadas obras de patrolamento,
cascalhamento bem como a construção de bueiros e bacias de
contenção nas vias do Bairro Rio do Peixe.

Projetos tramitados em abril

De autoria do Poder Executivo
Projeto de Lei nº 14: Altera o anexo da Lei Municipal Nº 2223 – quadro de funcionários. Apro-
vado por unanimidade em Primeiro e Segundo Turno.
Projeto de Lei nº 15: Cria uma vaga para o cargo de fiscal de obras. Aprovado por unanimida-
de em Primeiro e Segundo Turno.
Projeto de Lei nº 16: Dispões sobre a concessão de diárias no âmbito da Administração Pública
Municipal. Aprovado por unanimidade em Primeiro e Segundo Turno.
Projeto de Lei nº 17: Altera a Lei Municipal Nº 1437/98 e cria duas novas vagas para CRAS/
CREA. Aprovado por unanimidade em Primeiro e Segundo Turno.
Projeto de Lei nº 19: Autoriza abertura de Crédito Suplementar no Orçamento Vigente, no valor
de R$ 950.000,00. Aprovado por unanimidade em Turno Único.
De autoria da Vereadora Rosely Moraes
Projeto de Resolução nº 03: Concede o título de Cidadão Cambuiense ao Senhor Paulo Scarcelli.
Aprovado por unanimidade em Primeiro e Segundo Turno.
Projeto de Lei 20, de autoria da Vereadora Rosely Moraes: Declara de Utilidade Pública a Asso-
ciação de proteção e repreensão a crimes contra animais, quem ama cuida. Aprovado por
unanimidade em Primeiro Turno.
De autoria da comissão de Justiça, Legislação, Redação e Finanças
Projeto de Resolução nº 04: Aprova, sem ressalvas, as contas do exercício financeiro de 2010,
gestor Benedito Antônio Guimenti

A Câmara esteve presente:

Os Vereadores Rosely Moraes, Edivaldo Bueno, Marina de Moura, Airton Francisco,
Geraldo Aparecido, Luiz Paulo e Olímpio Cláudio participaram da inauguração da
Avenida José Alves Cardoso, no dia 14 de abril.

Durante a manhã do dia 24 de abril os VereadoresRosely Moraes, Edivaldo Bueno,
Marina de Moura, Airton Francisco, Geraldo Aparecido e Olímpio Cláudio visitaram
os bairros Vale do Sol e Colinas do Itaim, onde em
breve deverão ser inciadas obras de calçamento. Os
Vereadores conheceram ainda as instalação da Escola
Lino Lopes da Conceição, situada no bairro Colinas
do Itaim
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Alunos da Escola Professora Ana Bueno visitam
Câmara Municipal

Em ano eleitoral muito se
ouve pelas ruas sobre políti-
ca. O que mais se escuta são
as especulações de quem se-
rão os candidatos.

É um assunto de extrema
importância e que, muitas das

vezes, não recebe a atenção
correta, pois muitos se esque-
cem de analisar as propostas
e o que realmente poderá ser
feito pelos eleitos.

É certo que, quando se
discute a política municipal as

atenções ficam voltadas ao
cargo de Chefe do Executi-
vo, tido como o principal Po-
der do Município. No entan-
to, grande parte da popula-
ção não tem conhecimento de
que algumas das principais
decisões do Município pas-
sam pelo Poder Legislativo.

Preocupada com a for-
mação dos futuros eleitores,
a Câmara Municipal tem re-
cebido no último ano estu-
dantes do ensino médio e fun-
damental, com o objetivo de
colaborar para o desenvolvi-
mento da consciência políti-
ca, esclarecendo as funções
do Legislativo e dos Parla-
mentares, abordando, inclu-
sive, a participação popular
nos trabalhos da Câmara Mu-

nicipal.
Durante a visita dos alunos

do 1º ano do ensino médio da
Escola Professora Ana Bueno,
os estudantes mostraram in-
teresse pela eleição da Mesa
Diretora e as formas de fisca-
lização, seja do Legislativo e
do Executivo, conhecendo
quais os caminhos para puni-
los, em caso de não-cumpri-
mento de  suas obrigações.

A estudante Dinai Morais,
15 anos, vê que o projeto au-
xilia na mudança de conceitos
dos estudantes que,
comumente,  não tem conhe-
cimento do papel dos Verea-
dores e acredita que eles são
subordinados ao Prefeito
quando na verdade é o Poder
Executivo que, muitas das

vezes, depende de autoriza-
ções do Poder Legislativo
para que possa realizar
melhorias no Município.
“Agora creio que será mais
fácil analisar os candidatos
e buscar escolher o melhor,
aquele que realmente vá con-
tribuir para o atendimento
das necessidades da popula-
ção”.

Para a Presidente da Câ-
mara, o projeto cumpre um
papel fundamental ao contri-
buir para o aumento na
conscientização política de
nossa comunidade, tendo em
vista que estes alunos irão le-
var essas informações aos
seus parentes e amigos.

Vila Santo Antônio recebe segunda Câmara Itinerante do ano

Após percorrer nove bair-
ros da zona rural de Cambuí,
onde as principais reivindica-
ções estavam ligadas à saúde
e ao lazer, os Vereadores se
reuniram no dia 20 de abril
com os moradores da Vila
Santo Antônio, primeiro reu-
nião da Câmara Itinerante na
zona urbana.

As reivindicações foram
pautadas em questões antigas,
porém sem repostas. Com
uma Associação atuante, os
moradores apresentaram suas
solicitações em um documen-
to com mais de trinta pedidos,
com destaque para o calça-
mento e a regulamentação do

trânsito. De acordo com a As-
sociação os investimentos nes-
ses setores tem sido insufici-
entes, não somente na vila já
que os problemas estão pre-
sentes nos diversos setores do
Município.

Segundo Ernesto Pereira
de Souza, é necessário uma
mudança de postura da Admi-
nistração Municipal para que
as reivindicações da população
se tornem realidade, “há anos
ouço promessas de que irão
calçar a rua onde moro, mas
ao tentar regularizar os do-
cumentos da minha casa des-
cobri que para a Prefeitura
minha rua não existe, mas re-

cebo o carne
do IPTU todos
os anos neste
endereço, algo
está errado e
precisa ser
corrigido.”

O Vereador Olímpio Cláudio
esclareceu que algumas das
ruas citadas nas reivindicações
constam na lista das ruas que
serão calçadas nos próximos
meses, com custo de R$28,57
por m² de calçamento e
R$13,50 o metro linear de
meio-fio, os valores poderão
ser parcelados em até 24 me-
ses, desde que a parcela não
seja inferior a R$68,40.

A falta de policiamento os-
tensivo tem sido outra preocu-
pação, pois muitos moradores
se sentem ameaçados princi-
palmente em ruas pouco ilumi-
nadas, como a viela São
Lázaro.

Para muitos moradores a
falta de interesse pelos proble-
mas da vila tem sido uma cons-
tante nas diferentes Adminis-
trações. Apesar das melhorias
implantadas na vila ainda há
muito para ser modificado. O
esgoto a céu aberto também
foi apontado como um proble-
ma sem solução, apesar dos
ofícios encaminhados ao Exe-
cutivo; uma preocupação
constante já que o Ribeirão
Lavapés fica ao lado da Cre-
che, do Posto de Saúde e da
Escola.

A manutenção da qua-
dra e a disponibilização de ati-
vidades monitoradas aos jo-
vens da vila também foram dis-
cutidas, apesar de diversas so-
licitações dos moradores e in-
dicações dos Vereadores, o lo-
cal está abandonado. Situação
que de acordo com a Presiden-
te da Câmara pode ser resol-

Vila Santo Antônio

População: 3000 habitantes
Economia: A Vila possui empresas de diversos setores, entre eles fábricas de costura, material cirúrgico, oficinas mecânicas e
funilarias e abriga também o horto florestal que cultiva mudas de diferentes espécies.
Serviços: A Creche Terezinha Lopes da Silva atende 152 crianças, entre quatro meses e cinco anos. Já a Escola Estadual
Professora Maria Conceição de Moraes possui 460 alunos do 1º ao 9º ano. A Vila possui ainda um Posto de Saúde com
atendimentos diários e especialistas em ginecologia, pediatria e clínica geral, além de consultório odontológico.
Cultura: O bairro possui uma quadra de esportes desativada e é referência pelas comemoração do padroeiro Santo Antônio.

vida através da parceria en-
tre a Associação e a Prefei-
tura.

Para Rosely Moraes mui-
tas das questões podem ser
resolvidas facilmente por não
gerarem custos à Administra-
ção Municipal e ressaltou que
este é o momento de cobrar
as ações que dependem de
previsão orçamentária para
que sejam incluídas na Lei de
Orçamento 2013.

Sônia Isabel da Silva, Pre-
sidente da Associação dos
Amigos da Vila Santo Antô-
nio parabenizou a iniciativa da
Câmara e destacou que a par-
ticipação dos moradores da
vila é fundamental, tanto em
reuniões como está quanto em
reuniões da Associação onde
os problemas da vila são de-
batidos.


