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Primeiro semestre é marcado por debates
relacionados a implantação de políticas públicas

O primeiro semestre da
17ª Legislatura foi pautado
pela ampliação dos debates
de propostas relacionadas às
políticas públicas e maior
inteiração entre Poder
Legislativo e setores organi-
zados da comunidade. As
reuniões de Comissões fo-
ram o principal caminho para
a discussão dos impactos que
cada Projeto de Lei (PL)
terá sobre a população.

Exemplo disso foi a reu-
nião realizada com os empre-
sários da Auto Viação
Cambuí, responsáveis pelo

transporte coletivo na cidade,
para discussão sobre a viabi-
lidade de implantação do PL
nº 24/2013, que concede
gratuidade de passagens aos
idosos e aos deficientes nos
ônibus que operam no muni-
cípio. Os Vereadores recebe-
ram também o então Diretor
do SAAE (Serviço Autôno-
mo de Água e Esgoto),
Nilson de Mello Syllos que
destacou a necessidade de
estruturar o SAAE para a
implantação de novas
tecnologias destinadas ao
melhor atendimento à popu-

lação. Os Parlamentares reu-
niram-se ainda com os Secre-
tários de Administração e
Fazenda, Rosilene Machado
e de Obras e Serviços Públi-
cos, João Carlos Finamor
Lambert, juntamente com re-
presentantes da Associação
dos Construtores e loteadores
que atua no município para
discutir os efeitos do PL nº23/
2013.

Essas reuniões serviram
como base para as decisões
dos Parlamentares que du-
rante a 8ª Reunião Ordinária,
realizada no dia 07 de maio,

ro turno do PL  nº23. De
acordo com os Parlamenta-
res contrários ao projeto
(Airton Francisco, José do
Carmo, Luiz Finamor, Luiz
Paulo e Olímpio Cláudio) a
complexidade da proposição
exige uma análise minucio-
sa do impacto do PL aos
munícipes. Para os Vereado-
res que votaram a favbor do
Projeto, Lúcia Leite, Moisés
Moraes, Luiz Carlos e Ma-
ria do Carmo o projeto é im-
portante para o Município,
pois contribuirá para o desen-
volvimento ordenado de
Cambuí, em variados seto-
res, a exemplo de outros mu-
nicípios que utilizaram o
georreferencimento como
norteador de ações da Ad-
ministração Pública.

Em meio a todas essas
questões o uso da Tribuna
Livre durante as Reuniões
Ordinárias tem sido o cami-
nho para que vários cidadãos
possam se manifestar e de-
fender seus posiciona-
mentos, ampliando com isso
o debate democrático rela-
cionado às demandas do
município.

Confira na página 02 as
proposições tramitadas entre
os meses de maio e junho.

rejeitaram em primeiro turno
a proposta de reestruturação
administrativa do SAAE
apresentada por meio do PL
nº 20 e 21/2013. Os Verea-
dores Airton Francisco, José
do Carmo, Luiz Finamor,
Maria do Carmo e Olímpio
Cláudio rejeitaram o PL nº20,
que recebeu três votos favo-
ráveis, dos Vereadores Lúcia
Leite, Moisés Moraes e Luiz
Carlos. O PL nº21 também
foi rejeitado pelos Vereado-
res Airton Francisco, Lúcia
Leite, José do Carmo, Luiz
Finamor, Maria do Carmo e
Olímpio Cláudio, tendo os vo-
tos favoráveis dos Parlamen-
tares Moisés Moraes e Luiz
Carlos. Após a rejeição em
primeiro turno, o Executivo
retirou os projetos da Câma-
ra através da aprovação de
requerimento apresentado na
9ª Reunião Ordinária.

Apesar do apoio da Câ-
mara aos projetos apresenta-
dos pelo Executivo, especial-
mente em questões orçamen-
tárias destinadas às melhorias
para o município, a divergên-
cia de opiniões entre os Po-
deres têm sido enfatizada pe-
los veículos de comunicação.
Prova disso foi a ampla divul-
gação da rejeição em primei-

Câmara Municipal abre inscrições para vaga de Auxiliar de Serviços Gerais
Estão abertas as inscrições para o concurso da Câmara Municipal de Cambuí, para vaga de Auxiliar de Serviços Gerais. Os interessados devem

ter ensino fundamental completo e o aprovado receberá remuneração inicial deR$ 736,01.
As inscrições podem ser realizadas até as 23h59 do dia 24 de julho, no site www.exameconsultores.com.br e na sede da Câmara Municipal de

Cambuí, situada à Rua Saldanha Marinho, 260 - Centro. O valor da taxa éde R$ 40,00.
A prova será aplicada no dia 25 de agosto de 2013, na Escola Municipal Dr. Carlos Cavalcanti, com duração máxima de três horas. A avaliação

será composta de 30 questões de múltipla escolha, que abordarão conteúdos de língua portuguesa, matemática e conhecimentos gerais.
Mais informações no site da Câmara Municipal (www.camaracambui.mg.gov.br) e no site da empresa Exame Auditores & Consultores

(www.exameconsultores.com.br).



  Cambuí  -  Maio e Junho de 2013 Câmara em Ação2
Palavra do Presidente

Luiz Paulo
Presidente da Câmara
Municipal de Cambuí

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ATÉ MAIO / 2013

DESPESA
Orçamentária          339.514,82
Extra-orçamentária                   27.256,80
Saldo p/ o Exercício Seguinte   419.291,39
Total                       786.063,01

VARIAÇÕES PASSIVAS
Resultantes Execução Orçamentária
  Despesas Orçamentária        339.514,82
  Mutações Patrimonias       0,00
Independentes Execução Orçamentária
  Diversos           12.839,56
Soma         352.354,38
Superávit         396.713,38
Total                      749.067,76

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

DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ATÉ MAIO / 2013

VARIAÇÕES ATIVAS
Resultantes Execução Orçamentária
  Receita Orçamentária                0,00
  Mutações Patrimonias         3.170,00
Independentes Execução Orçamentária
  Diversos     745.897,76
Soma     749.067,76
Déficit                                         0,00
Total                  749.067,76

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

PREVISÃO
0,00
0,00
0,00

1.900.000,00
1.900.000,00

FIXAÇÃO
1.900.000,00

0,00
1.900.000,00

0,00
1.900.000,00

EXECUÇÃO
0,00
0,00
0,00

339.514,82
339.514,82

EXECUÇÃO
339.514,82

0,00
339.514,82

0,00
339.514,82

DIFERENÇAS
0,00
0,00
0,00

-1.560.485,18
-1.560.485,18
DIFERENÇAS
-1.560.485,18

0,00
-1.560.485,18

0,00
-1.560.485,18

BALANÇO FINANCEIRO ATÉ MAIO / 2013

RECEITA
Orçamentária                0,00
Extra-orçamentária            771.156,41
Saldo Exercício Anterior       14.906,60
Total      786.063,01

BALANÇO PATRIMONIAL ATÉ MAIO / 2013

ATIVO
Bancos           419.291,39
Bens Móveis           124.850,70
Bens Imóveis           611.550,00
Almoxarifado             24.045,21
Soma do Ativo Real               1.179.737,30

Compensado                      0,00
Total                     1.179.737,30

PASSIVO
Restos a pagar             0,81
Depósitos      8.817,60

Soma do Passivo Real          8.818,41
Saldo Patrimonial
Ativo Real Líquido       1.170.918,89
Compensado             0,00
Total            1.179.737,30

Luiz Paulo Nepomucenia
Presidente da Câmara

Edna Maria Dias
Técnica Contábil

CRC/MG 077.958/O-8

            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: (35) 3431-1990 ou  pelo e-mail ascom@camaracambui.mg.gov.br
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Mesa Diretora Biênio 2013/2014
Presidente: Luiz Paulo Vice-Presidente: Airton Francisco Secretária: Lúcia Leite
Vereadores: Delfim Moisés, José do Carmo, Luiz Finamor, Luiz Carlos, Maria do

Carmo, Olímpio Cláudio
Reuniões:Toda primeira e terceira terça-feira do mês às 19 h

A Câmara Municipal de Cambuí Informa:

As Reuniões Ordinárias são realizadas todas as primeiras e terceiras terças-
feiras de cada mês às 19 h no Plenário da Câmara.

As Reuniões de Comissões Permanentes são realizadas todas as terças-
feiras quando não houver Reunião Ordinária, às 9h na Câmara Municipal.

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

Julho
Dia 02 - 12ª Reunião Ordinária
Dia 09 - Reunião de Comissões

Agosto
Dia 06 -  13ª Reunião Ordinária
Dia 20 -  14ª Reunião Ordinária

De autoria do Poder Executivo
Projeto de Lei nº18: Autoriza Abertura de Crédito Especial no Orçamento Vigente, no valor de
R$ 26.500,00 para aquisição de veículo para o Creas. Aprovado por unanimidade em turno
único.
Projeto de Lei nº20: Altera o art. 2º da Lei Municipal 2031/2008 e o inciso III do art. 24 da Lei
Municipal 1476/99, que tratam sobre a Estrutura Administrativa do SAAE. Rejeitado em pri-
meiro turno por seis votos a três. Retirado de tramitação a pedido do Autor do Projeto.
Projeto de Lei nº21: Altera a Lei Municipal nº 1477/99 e cria departamento na estrutura do
Saae. Rejeitado em primeiro turno por sete votos a dois. Retirado de tramitação a pedido do
Autor do Projeto.
Projeto de Lei nº 22: Autoriza Abertura de Crédito Suplementar no Orçamento Vigente, no
valor de 150 mil reais para conclusão do Ginásio Poliesportivo no bairro colinas do Itaim.
Aprovado por unanimidade em turno único.
Projeto de Lei nº 23: Autoriza o Poder Executivo Municipal a contrair empréstimo junto ao
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES. Rejeitado em primeiro
turno por cinco votos a quatro.
Projeto de Lei nº 26: Altera a Lei Municipal nº 2.308/2013, que trata sobre ação para aquisição
de veículo. Aprovado por unanimidade em turno único.
Projeto de Lei nº 27: Autoriza a abertura de Crédito Suplementar no Orçamento Vigente, no
valor de quinhentos e vinte mil reais. Aprovado por unanimidade em turno único.
Projeto de Lei nº 28: Altera a Lei Municipal nº 2.104/2009 - PPA para o Quadriênio 2010/2013,
inserindo ação para que possa ser adquirido veículo destinado ao CREAS. Aprovado por
unanimidade em turno único.
Projeto de Lei nº 30: Autoriza a abertura de Crédito Especial no Orçamento vigente, no valor
de R$ 205mil (duzentos e cinco mil reais). Aprovado por unanimidade em turno único.
Projeto de Lei nº 31: Autoriza a abertura de Crédito Suplementar no Orçamento vigente para
reforço de dotações orçamentárias, no valor de R$ 285.500,00 (duzentos e oitenta e seis mil e
quinhentos reais). Aprovado por unanimidade em turno único.
De autoria dos Vereadores José do Carmo e Luiz Finamor
Projeto de Lei nº 25: Dispõe sobre a execução do Hino Nacional e do Hino de Cambuí, nos
estabelecimentos públicos e privados de ensino fundamental do Município de Cambuí-MG.
Aprovado por unanimidade em primeiro e segundo turno.
De autoria da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação
Projeto de Decreto Legislativo nº05: Aprova, sem ressalvas, as contas do exercício financeiro
de 2004, gestor João Nogueira Fanuchi. Aprovado por unanimidade em turno único.

Indicações apresentadas entre os meses de maio e junho
De autoria do Vereador Moisés Moraes
Nº 66: Seja impedido o trânsito de caminhões na Rua Silvério Bento da Silva.
De autoria do Vereador Olímpio Cláudio
Nº 71: Sejam realizadas obras de sinalização na Avenida Benedito Delfino
Machado.
Nº 72: Sejam realizadas obras de patrolamento e cascalhamento na estrada
que liga o Bairro Braço das Antas ao Bairro dos Ferreiras, Município de Itapeva-
MG.
Nº 74: Sejam realizadas obras de patrolamento e cascalhamento na estrada
de acesso ao Bairro Criciúma.
De autoria da Vereadora Lúcia Leite
Nº 65: Seja modificado o acesso à passarela próximo ao local conhecido como
“Posto Zé Ramos”.
Nº 75: Seja reconstruída a ponte que liga o Bairro Meia Légua ao Município
de Córrego do Bom Jesus.
Nº 76: Sejam realizadas obras de patrolamento e cascalhamento das estradas
do Bairro Meia Légua, São Miguel, Roseta e Braço das Antas.
De autoria do Vereador Luiz Finamor
Nº 67: Sejam instalados semáforos no cruzamento da Avenida Prefeito José
Francisco do Nascimento e Rua Osório Marques
Nº 68: Seja elaborada lei estabelecendo critérios para captação de águas
pluviais nos futuros edifícios, visando evitar o desperdício de água.

Projetos tramitados entre os meses de maio e junho

O poder da Democracia
Nas últimas semanas a população tem mostrado sua força através das manifestações que mobilizaram o país. Em meio a tanta insatisfação com

a ineficiência dos serviços prestados pelos governos, principalmente os relacionados à saúde, educação, emprego, infraestrutura e segurança; o
despertar para a necessidade de mudanças na forma de se fazer política ficou claro.

O movimento que teve reflexo nos diferentes cantos do país reforçou uma questão: o que as administrações tem feito
pelo seu povo?
Cientes de nosso papel decisivo para a implantação de melhorias no município, nós, Vereadores de Cambuí temos buscado
cumprir nosso papel. Desde o início do mandato temos apoiado iniciativas do Poder Executivo que contribuam para a
melhoria de vida dos cambuienses, sem deixar de questionar propostas que nos pareçam inapropriadas para o momento.

Por estarmos mais próximos da comunidade, nos tornamos mais capazes de decidir quais ações devem ser
implementadas primeiro e as indicamos à Administração, prova disso são as 76 indicações apresentadas pelos Parlamenta-
res dessa Casa.

Porém desejamos estar ainda mais próximos da população e por isso criamos uma página oficial da Câmara Munici-
pal de Cambuí no facebook, através da qual a população poderá se informar sobre os trabalhos realizados pelo Poder
Legislativo e acompanhar os projetos em tramitação. O nosso compromisso é governar para o povo e temos lutado para
alcançar nosso propósito.
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Projeto Educando para Cidadania retoma atividades

Os alunos da Escola
NiltaD’Onófrio de Carvalho
participaram no dia 14 de
maio, da primeira visita à Câ-
mara Municipal, por meio do
projeto Educando para Cida-
dania de 2013, que discutiu

para criação das leis e como a
população pode participar das
decisões políticas no município.

Para o Presidente Luiz
Paulo, a interação entre Câma-
ra e jovens contribui para o des-
pertar dos alunos quanto a im-
portância de participar das dis-
cussões em prol do município.
Essa visão foi apoiada pelos
participantes, ao destacarem a
contribuição do projeto na
conscientização política dos
jovens.

De acordo com o profes-
sor Gustavo Miranda que
acompanhou os alunos, o fato
de vivenciar na prática o que
muitas vezes é visto apenas na
escola, torna mais coerente o
processo de aprendizagem, ten-
do em vista que os alunos po-
dem discutir os temas vistos em

Bairro Meia Légua é o primeiro a receber o
projeto Câmara Itinerante em 2013

Ouvir a população, com
o intuito de atender às rei-
vindicações diretamente em
seus bairros, é o objetivo das

Sessões Itinerantes realiza-
das pela Câmara Municipal
de Cambuí. A 1ª Câmara
Itinerante do ano foi realiza-

da no Bairro
Meia Légua,
no salão pa-
roquial da
Igreja, no dia
17 de maio.

Os Vere-
adores Luiz
Paulo, Airton
Franc i sco ,
Lúcia Leite,
José do
C a r m o ,
LuizFinamor
e Olímpico
Cláudio se

reuniram com cerca de 30
moradores que apresentaram
as principais reivindicações
da população, sendo a cons-

trução da ponte que liga o
bairro à Córrego do Bom Je-
sus a principal delas, os mo-
radores solicitaram ainda a
instalação de manilhas e
melhorias no atendimento
médico no PSF São Judas
que de acordo com os parti-
cipantes, está sem médico há
três meses.

 O Presidente da Câma-
ra, Luiz Paulo, vê no Câma-
ra Itinerante uma oportunida-
de dos Vereadores estarem
mais próximos da população.
“É uma possibilidade de to-
dos os Vereadores ouvirem a
população e encaminharem
as reivindicações aos depar-
tamentos responsáveis, te-

mos sempre que lembrar
que quem executa é o Exe-
cutivo e nós Vereadores fa-
zemos a Câmara Itinerante
para captar os pedidos dos
moradores, funcionando
como uma ponte entre eles
e o Executivo, fortalecendo
as reivindicações”.

O Projeto, já visitou doze
bairros desde sua implanta-
ção e tem contribuído para
que a população se torne
mais participativa nas ações
do Poder Legislativo no Mu-
nicípio, através da apresen-
tação da indicação de prio-
ridades, necessárias para
melhoria na qualidade de
vida no município.

temas como o papel do Poder
Legislativo e o processo de
criação das Leis.

 O projeto iniciado em 2010
busca aproximar os estudan-
tes da política local. Durante a
palestra ministrada pela Dire-

tora Legislativa, Andreia
Arruda, os alunos conheceram
os Vereadores e os trabalhos
realizados por eles. Andreia
destacou ainda como os Pode-
res Legislativo, Executivo e Ju-
diciário são divididos, o trâmite

sala e obter mais informações
da forma como são executa-
das as atividades do Poder
Legislativo, “a participação
dos jovens em grandes mu-
danças políticas no país é his-
tórica, porém é necessário
despertar novamente este in-
teresse nos mesmos, que hoje
possuem o auxílio das mídias,
uma ferramenta poderosa
nesse processo”.

Essa conscientização foi
destacada pelo jovem Nixon
Moreira Silva, de 16 anos, ao
falar sobre a importância de
saber escolher seus represen-
tantes e cobrá-los após a pos-
se, “tem gente que pensa que
um voto não faz diferença,
mas na verdade esse pensa-
mento não contribui para a
democracia”.

Vereador

Airton Francisco
Olímpio Cláudio

Luiz Finamor
José do Carmo

Luiz Carlos
Lúcia Leite

Maria do Carmo
Moisés Moraes
Airton Francisco
Olímpio Cláudio

Data

Segunda-feira – 1º/07
Terça-feira – 02/07

Quarta-feira – 03/07
Quinta-feira – 04/07
Sexta-feira – 05/07

Segunda-feira – 08/07
Terça-feira – 09/07

Quarta-feira – 10/07
Quinta-feira – 11/07
Sexta-feira – 12/05

Horário

09 às 12h
09 às 12h
09 às 12h
09 às 12h
09 às 12h
14 às 17h
09 às 12h
14 às 17h
09 às 12h
09 às 12h

O Informativo “Câmara em Ação” está sendo exibido na
TV Extremo Sul nos seguintes dias e horários:

Sábado às 19h30 / Domingo às 12h e às 19h30
Segunda-feira ás 12h

Os programas são  quinzenais e reprisados na semana seguinte.
Sendo assim a população tem várias oportunidades para

acompanhar o Informativo

Plantão de Atendimento Destaque
A mesa diretora participou no dia 06 de maio, em Pouso Alegre do Projeto Regional Sul em
Ação - Desenvolvimento Efetivo do Sul e Minas, realizado pela Federação das Indústrias do
Estado de Minas Gerais (Fiemg) com o objetivo de fortalecer e incentivar o desenvolvimen-
to regional e auxiliar os municípios da região a atrair novos investidores. O projeto tem por
finalidade ainda a identificação de potenciais, demandas e soluções que possam contribuir
para o desenvolvimento estratégico, econômico e social das 156 cidades do sul de Minas.

A Câmara esteve presente nas comemorações de 121 anos da emancipação política de
Cambuí e acompanhou as homenagens realizadas pelos alunos da rede municipal e as apre-
sentações das fanfarras convidadas. Em seu discuso o Presidente ressaltou o compromisso
da Casa em contribuir para o desenvolvimento do município
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Georreferenciamento é pauta de visita a Fundação João Pinheiro
O Presidente da Câmara Luiz

Paulo Nepomucenia e os Vereado-
res José do Carmo, Luiz Finamor e
Maria do Carmo se reuniram em
Belo Horizonte, no dia 19 de junho
com a Presidente da Fundação João
Pinheiro, Marilena Chaves, a pesqui-
sadora Maria Izabel Marques do
Valle e o geólogo Délio Araújo Cu-
nha, para discutir a proposta de
georreferenciamento enviada a Câ-
mara Municipal em maio, por meio
do Projeto de Lei nº 23/2013.

Segundo os Parlamentares as in-
formações obtidas durante a reunião
contribuem para a análise do projeto
que tem sido amplamente discutido
nas redes sociais e veículos de co-
municação do município. O caráter
técnico da proposta, principalmente
no que se refere a realização do
georreferenciamento tem contribuí-
do para a divergência de
posicionamento entre os Parlamenta-

res favoráveis e con-
trários ao Projeto,
apresentado em cará-
ter de emergência es-
pecial à Câmara.

O Projeto - O
Projeto de Lei nº 23/
2013 solicita autoriza-
ção para o emprésti-
mo de R$ 457.916,00
(Quatrocentos e
Cinquenta e sete mil,
novecentos e
dezesseis reais) jun-
to ao Banco Nacio-

biométricos, um veículo destinado ao
departamento de tributos e ainda a
contratação de uma empresa para a
execução do georreferencia-
mento na cidade.

De acordo com o Executivo, o
georreferenciamento consiste no
mapeamento detalhado do perímetro ur-
bano e rural do município e a descrição

das características do solo e limites.
A partir da consolidação dos dados,
o município poderá através da atuali-
zação dos cadastros tributários, re-
gular a captação de receitas por meio
do recadastramento de imóveis que
se encontram desatualizados ou ir-
regulares no setor tributário, sem a
alteração na alíquota do IPTU.

Câmara recebe empresários para debater comércio ambulante em Cambuí
A atualização do Código de Posturas

de Cambuí foi o tema da reunião realiza-
da entre comerciantes e Parlamentares
no dia 04 de junho, na Câmara Municipal.
A reunião aconteceu dias. Muitos deles
após a presença de vários comerciantes
na sede do Poder Legislativo. Muito de-
bateram a realização da chamada
‘Feirinha da Madrugada’, realizada em
um Clube da cidade, o que de acordo com
os empresários cambuienses afetou dire-
tamente a economia local.

Segundo o representante dos empre-
sários, Dr. Halley Bello, a revisão da Lei
Municipal 1381/97 faz-se necessária de-
vido ao fato de que o Código foi criado há
muitos anos e merece atualização. Por

A Câmara Municipal em parceria
com o Poder Executivo realizou no dia
28 de maio, Audiência Pública para
análise e discussão do Projeto de Lei
nº 19/2013, que dispõe sobre as Dire-
trizes para elaboração da Lei Orça-
mentária de 2014 - a chamada LDO.
A Audiência presidida pelo Vice-Pre-
sidente da Câmara, Airton Francisco,
contou com a participação da Secre-
tária de Administração e Fazenda,
Rosilene Machado, que abordou o Pro-
jeto.

Rosilene ressaltou que o Projeto da
LDO passa por um trâmite diferente
no primeiro ano de cada mandato, pois
ela é baseada no Plano Plurianual
(PPA) que define as metas e priorida-
des da administração municipal para
quatro anos. O PPA atual tem valida-
de de 2010 a 2013, ou seja, se encerra
em 31 de dezembro deste ano. Para o
ano de 2014 ainda não existe o PPA, o
Projeto deve ser enviado à Câmara
pelo Executivo até o dia 31 de agosto,
que é o prazo final. Sendo assim, no
momento não existe parâmetro para

Câmara realiza Audiência Pública para discus-
são da Lei de Diretrizes Orçamentárias 2014

elaboração do Anexo de metas e prio-
ridades da LDO para o exercício de
2014. Esse anexo virá junto com o PPA,
quando então serão definidas e trami-
tadas as metas para 2014 a serem
inseridas na LDO.

O Vice-Presidente, Airton Francis-
co, destacou que apesar do Projeto ser
muito técnico a participação da popu-
lação é de extrema importância para
que as metas sejam de conhecimento
de todos.

Segundo Viviani Pinheiro, Assesso-
ra Administrativa e Financeira da Câ-
mara, “essa Audiência Pública, além de
cumprir determinação da Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal, tem como objeti-
vo esclarecer a comunidade a respeito
dessa questão”. Quando o PPA e os
anexos da LDO 2014 forem encami-
nhados à Câmara para apreciação, será
realizada outra audiência pública para
que a população tenha conhecimento
das metas e prioridades estabelecidas
para os próximos quatro anos (2014,
2015, 2016 e 2017), as quais estarão

inseridas no PPA.

Projetos Orçamentários são tema
de Reuniões Extraordinárias

não haver mecanismos que determinem
condições básicas de segurança e fisca-
lização para que esse tipo de feira ocorra
na cidade, à atuação da Administração
fica limitada.

Durante a segunda reunião realizada
entre o representante dos comerciantes
e Vereadores no dia 25 de junho, com a
presença do Poder Executivo ficou de-
terminado que uma minuta contendo pro-
posta de reformulação da Lei será ela-
borada inicialmente e enviada à Câmara
e Executivo Municipal. Após estudo da
minuta será marcada uma audiência pú-
blica para discutir o tema juntamente com
a população.

nal de Desenvolvimento Econômico
e Social (BNDES) através do Pro-
grama de Modernização da Adminis-
tração Tributária e da Gestão dos
Setores Sociais Básicos (PMAT). De
acordo com a proposta enviada à
Câmara no dia 06 de maio, a verba
será utilizada para aquisição por meio
de licitação de 42 relógios de ponto

Em atendimento ao pedido de urgên-
cia do Poder Executivo referente aos
dois Projetos de Lei de natureza Orça-
mentária apresentados na 11ª Reunião
Ordinária, a Mesa Diretora convocou a
3ª Reunião Extraordinária para a delibe-
ração dos mesmos.

Na Sessão realizada às 19 h do dia
20 de junho, os Vereadores aprovaram
por unanimidade o Projeto de Lei nº 30
que autoriza a abertura de Crédito Espe-
cial para regularização de despesa do
Programa Saúde da Família (PSF), no
valor de R$ 205.000,00 e o Projeto de
Lei nº 31 que autoriza a abertura de Cré-
dito Suplementar para reforço de dota-

ções orçamentárias para aquisição de ve-
ículos novos para o transporte de alu-
nos e melhorias nos trabalhos da Se-
cretaria de Assistência Social, no valor
de R$ 286.500,00.

Já a 4ª Reunião Extraordinária ocorri-
da no dia 25 de junho, foi convocada para
apresentação do Projeto de Lei nº32, que
abre Crédito Especial, no valor de
R$48.700,00, para implantação do Pro-
grama Minas Olímpica Geração Esporte,
direcionado a crianças de 7 a 11 anos e do
Projeto de Decreto Legislativo nº 06, que
aprova sem ressalvas as contas do exer-
cício financeiro de 2011, do gestor Bene-
dito Antonio Guimenti.


