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N o dia 19 de maio foi

        realizada no Plenário

da Câmara Municipal, a

A udiência Pública para

apresentação da LDO – Lei de

Diretrizes Orçamentárias para

2012.

Estiveram presentes,

vereadores, representantes de

bairros e público em geral.

A LDO é um instrumento

de planejamento governamental

que fixa as bases para o

orçamento do exercício

subseqüente e define as metas e

prioridades da administração, que

são os investimentos previstos.

A Assessora Administrativa

Financeira da Câmara, Rosilene

Machado, fez uma explanação

sobre a LDO, explicando o que é

orçamento, para que serve, suas

principais finalidades e conteúdo.

Falou sobre os instrumentos de

planejamento: o Plano Plurianual

– PPA e a Lei Orçamentária

Anual – LOA (previsão, para que

serve e prazo).

Rosilene também explicou

sobre o Anexo de Metas Fiscais,

que é o fio condutor para o

alcance do equilíbrio das contas

públicas, sendo, portanto, um

instrumento essencial para uma

gestão responsável; sobre o

Anexo II  Metas Prioritárias para

2012, que são as ações que terão

preferência na alocação dos recursos

financeiros do orçamento, não

limitando, a administração apenas a

estas e sobre  obras com previsão de

término para 2012. Finalizou sua

explanação explicando os trâmites da

LDO na Casa.

No encerramento, a

Presidenta Rosely Morais agradeceu

a todos os presentes, falou da

importância da audiência e lamentou

por ter tido um público tão pequeno,

já que se trata de um assunto de

grande interesse público.
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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

Palavra da Presidenta

Mesa Diretora Biênio 2011/2012:Presidenta: Rosely Aparecida de

Moraes(PSDB), Vice-Presidente: Edivaldo Bueno dos Santos(D E M) ,

Secretária: Marina de Moura Ferraz(PSDB), Vereadores: Airton Francisco

Pereira (PP), Airton Lopes(D E M), Geraldo Aparecido da Silva(PSDB) Luiz

Paulo Nepomucenia(PV), Maria do Carmo Pereira da Silva (PP), Olímpio

Cláudio de Brito (PSDB) Reuniões:Toda primeira e terceira terça-feira do

mês às 19hs.

Publicação Periódica da Câmara Municipal de Cambuí

CNPJ 74.195.009/0001-31 - Rua Saldanha Marinho, 260 - Centro - Cambuí-MG -

camaracambui@camaracambui.mg.gov.br

Projeto Gráfico e Jornalista Responsável: Dilma Lopes - MTB MG-08493-JP

Dúvidas e Sugestões: Tel (35) 3431-1990 ou pelo e-mail:

assessoriadecomunicacao@camaracambui.mg.gov.br

Tiragem: 3.000 mil exemplares

Expediente

Cambuí - 119 anos

Rosely Moraes

Presidenta da

Câmara Municipal

de Cambuí

Fique de lho

Instituído através da Resolução nº 416/2011

Esta coluna tem como objetivo lembrar aos cidadãos que Leis
importantes foram discutidas e aprovadas no município para que
os próprios cidadãos acompanhem e fiscalizem se estão sendo

cumpridas.

Foi sancionada em setembro de 2002 a Lei Municipal nº 1.628/
2002 que “Obriga os proprietários de cães da raça Pitbull,
Rotweiller e outras ferozes a colocarem focinheira quando em

vias ou logradouros públicos”.
Em seu artigo 2º a Lei diz ainda que “A
inobservância desta Lei sujeitará o
proprietário a multa de R$ 100,00
(cem Reais) a R$ 1.500,00 (um mil e
quinhentos Reais), além de possível

ação civil e/ou criminal”.

Esta Lei foi aprovada pelos Vereadores

e sancionada pelo Prefeito Municipal em

exercício, deveria, portanto, estar sendo

executada e fiscalizada pelo

Departamento de Fiscalização da

Prefeitura desde setembro de 2002.

                                    Fique de olho!

Comemoramos no dia 24 de maio último os

119 anos de emancipação política de Cambuí. Ao

longo desses anos nossa cidade cresceu, se

desenvolveu e se tornou um pólo promissor no

extremo sul de Minas. Mas ainda temos muito a

fazer e muito a conquistar.

Não podemos, porém, esperar que o futuro

aconteça. Precisamos fazer acontecer, pois

estamos longe ainda de sermos uma cidade, uma

comunidade referência de bem-estar social e

ambiental. Muito ainda tem que ser feito na área

da saúde, da segurança, da infraestrutura e da

cultura.

E, para isso é preciso uma união de esforços

entre a população, o Executivo, o Legislativo e o

Judiciário, cada um fazendo a sua parte.

Precisamos também, enquanto cidadãos

conscientes de nosso papel social, auxiliar o poder

público na execução de projetos de melhorias

continuas para a nossa cidade, pois nenhum poder

público hoje é capaz de, sozinho, realizar  todas as

ações que uma sociedade moderna e complexa

como a nossa necessitam.

A população precisa dar a sua parcela de

contribuição através das entidades civis como as

associações de bairro, organizações não

governamentais, sindicatos discutindo os

problemas de suas áreas, apontando sugestões,

priorizando as ações para que, juntos, poder

público e sociedade civil possam trabalhar em prol

de uma cidade melhor para todos.

Em nome de todos os Vereadores, legítimos

representantes da população, quero reafirmar

nossa disposição e nosso

compromisso em contribuir e

em participar da construção

de uma cidade melhor para

todos nós vivermos.

Parabéns Cambuí!
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O “Câmara em Ação” deste mês tráz aos leitores  um perfil e entrevista com o

Vereador sorteado Olímpio Cláudio. Confira

Entrevista

O l í m p i o

Cláudio tem

55 anos,

produtor

rural e

funcionário

p ú b l i c o

municipal, foi

eleito em seu

segundo mandato, pelo PSDB, com

799 votos. Foi Presidente da Mesa

Diretora em 2009/2010 e Vice-

Presidente em 2005/2006. Já

apresentou, desde o início deste

mandato, 10 Indicações, 2 Moções,

01 Requerimento, 04 Projetos de Lei

e 06 Projetos de Resolução.

Sem citar nenhuma, em especial, o

Vereador diz ter apresentado várias

indicações para todo o município e

acredita estar cumprindo seu

mandato com transparência e

honestidade.

CA: Como o senhor avalia as ações
do Poder Legislativo neste
mandato?
Olímpio Cláudio - O Poder
Legislativo tem sido participativo,
trabalhando para melhor atender as
necessidades da população.

CA: Qual é a maior dificuldade na
função do vereador?
Olímpio Cláudio - Eu não vejo
dificuldade na função de vereador.
Quando resolvi ser candidato,
procurei me informar sobre as
atribuições referentes a esta função.
Quando me elegi, pela primeira vez
procurei me aperfeiçoar, o que resultou
na minha reeleição com uma votação
ainda mais expressiva

CA: O que você considera como uma
boa Administração Municipal?
Olímpio Cláudio - A boa
Administração M unicipal necessita de
uma sintonia entre os Poderes
Legislativo e Executivo em busca de
soluções para os problemas do
município.

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?
Olímpio Cláudio - No caso de nosso
município, onde as reuniões eram

transmitidas ao vivo pela TV, tornou-
se mais cômodo assistir as reuniões em
casa. Hoje com as transmissões apenas
de um resumo semanal, acredito que a
população começe a participar mais
das reuniões.

CA: O vereador não tem o poder de
executar, pois são legisladores e
fiscais, não são executores. Porque
então são feitas tantas promessas?
Olímpio Cláudio - Durante minhas
campanhas eu prometi ser um vereador
participativo, ouvindo com atenção os
anseios da população e levando ao
conhecimento dos órgãos competentes.
É o que venho fazendo nos meus dois
mandatos.

CA: Quais são seus Projetos até o
término do mandato?
Olímpio Cláudio - Continuarei
trabalhando da mesma forma,
visitando as comunidades, ouvindo o
nosso povo com muita atenção,
procurando soluções para que juntos
possamos conseguir um futuro melhor
para todos.

CA: Considerações Finais:
Olímpio Cláudio - Agradeço a todos
pelo respeito e amizade com que sou
recebido em todos os lugares que
freqüento. Respeito este, que só
aumenta  a minha responsabilidade e
empenho no cumprimento da minha
função de vereador. Que Deus nos

No dia 29 de abril, a segunda turma de alunos da Escola Estadual
Maria Conceição de Morais estiveram na Câmara
participando do projeto “Educando para a
Cidadania”.   Os alunos da Escola puderam
conhecer todo espaço físico onde funciona o
Poder Legislativo de Cambuí através de uma visita
monitorada e aprenderam mais sobre o Processo
Legislativo após uma palestra informativa.

A Supervisora da Escola, Joelma
Aparecida de Souza, acompanhou a turma e
enfatizou a importância da visita para o
aprendizado dos alunos, “eles puderam
aprender muita coisa sobre cidadania, foi tudo
muito bem explicado para eles e acredito que
foi muito positiva essa visita”. O evento foi
finalizado  com um lanche aos participantes.

N a
manhã do dia
06 de maio, o
Deputado
Estadual
U l y s s e s
Gomes(PT), juntamente com seu assessor,

e s t i v e r a m
visitando a
Câmara Municipal
de Cambuí.
O Deputado foi

recebido pela
presidenta Rosely
Moraes e o
Vereador Geraldo
Aparecido.

ilumine e me dê força para continuar
nesta caminhada.

Em Destaque
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Câmara realiza 7ª Reunião Ordinária

Indicações Aprovadas  e encaminhadas ao Executivo:Projetos de Lei Discutidos e
votados na Reunião
do dia 03  de maio

Comissões Permanentes analisam Projetos

Projeto de Lei nº 27: “Que dá
denominação à Logradouros Públicos do

Loteamento Colinas do Itaim”. Aprovado

em Segundo Turno.
Projeto de Lei nº 29: “Que autoriza
Pagamento de Adicional ao Farmacêutico

Responsável pela Unidade da Rede de

Farmácia de Minas”, Programa do

Governo do Estado. Aprovado por

Unanimidade em Primeiro Turno.

30 – Vereador Luiz Paulo  - “Que seja
realizado o atendimento à população na

Secretaria de Assistência Social sem

intervalos”.

31 – Vereador Luiz Paulo – “Que sejam
executadas obras de pavimentação na

estrada de acesso à igreja do Bairro

Serra do Cabral”.

32 – Vereador Geraldo Aparecido –
“Que sejam realizadas obras de

construção de galerias para escoamento

de águas pluviais em vias do Bairro

Santo Antônio”.

33 – Vereador Geraldo Aparecido -
“Sejam realizadas obras de

pavimentação na Rua Benedito Antonio

de Souza, localizada no Bairro Santo

Antonio”.

34 – Vereador Geraldo Aparecido -
“Sejam realizadas obras de

patrolamento e cascalhamento nas

estradas do Bairro Meia Légua”.

35 – Vereador Airton Francisco -
“Sejam instalados radares em algumas

vias do Município”.

N o dia 03 de maio foi realizada na

                  Câmara, a 7ª Reunião Ordinária

de 2011.

Na abertura, o Presidente em exercício,

Edivaldo Bueno, apresentou e colocou em

votação a justificativa pela ausência da

Presidenta Rosely Moraes por problemas de

saúde.

Na sequência, fez uso da Tribuna Livre

o Sr. José Carlos de Araújo que falou sobre

diversos problemas do Bairro Jardim Américo.

Citou como principais problemas: o sistema

de esgoto, enchentes, falta de guias e

pavimentação, lotes abandonados, entre

outros. Enfatizou a necessidade de se fazer

melhorias, com mais linhas de ônibus e

cobertura nos pontos, a recuperação de área

verde e lazer, limpeza e, principalmente,

segurança.

Ainda na primeira parte, foram

apresentados 08 Projetos de Lei de autoria do

Executivo Municipal para registros e

tramitação.

Projetos de nº 30 a 37, autorizando

abertura de Crédito Suplementar para

infraestrutura, tabela de níveis salariais do

Magistério, alterações do Plano de Cargos e

Estatuto do Magistério; Projeto alterando a

Estrutura Administrativa da Prefeitura,

alterando a Lei de Política Municipal de

Atendimento dos Direitos da Criança e do

Adolescente; Projeto criando gratificação de

Atividade Especial e Projeto Instituindo o

Programa Bolsa de Estudo aos Servidores do

SAAE.

Na segunda parte da reunião foram

discutidos, votados e aprovados por

unanimidade os Projetos de nº 27 e de nº 29,

relacionados abaixo.

Nesta reunião, foram aprovadas 06

Indicações para serem encaminhadas ao

Executivo, listadas abaixo e Moção de Pesar

aos familiares da Sra. Maria do Carmo de

Oliveira, apresentada pela vereadora Maria

do Carmo.

Na sequência, na terceira parte da

reunião, foi aberta aos vereadores a palavra

franca para suas considerações.

Em reunião realizada no dia 26 de

                abril, as Comissões Permanentes

do Legislativo Municipal discutiram e

analisaram 04 projetos em tramitação.

O Projeto de nº 25,  sobre “a nova
Tabela de Níveis salariais referente ao
Estatuto do Magistério”, foi discutido,
juntamente com a Secretária Municipal de

Educação, Maria Izabel Bueno e a

Procuradora do Município Dra. Maria

Regina Pereira Gonçalves Ferreira.

A Secretária apresentou a

proposta de revisão salarial

detalhadamente, a tabela de vencimentos

e um comparativo de Piso Salarial do

Estado referente à classe. Disse ainda que

o salário da classe, com a revisão feita

através deste Projeto, ficará acima do Piso

Nacional, cumprindo assim as

determinações legais. Ficou constatado

nessa reunião que o Projeto necessitava

de retificações, sendo então retirado. Será

enviado novo Projeto com correções e

mais dois novos com as emendas

necessárias a adequação do

Estatuto do Magistério e do Plano

de Cargos e Carreiras do

Magistério, para que possam ser,

enfim, votados.

O Projeto de nº 27 que “Dá
denominação à Logradouros
públicos do loteamento Colinas do
Itaim” e o de nº 29, que “Autoriza
Pagamento de Adicional ao
Farmacêutico Responsável pela
Unidade da Rede Farmácia de
Minas”, foram emitidos pareceres
favoráveis.

Finalizando, o Projeto de nº

28, que “Dispõe Sobre as
Diretrizes para Elaboração da Lei
Orçamentária de 2012” permanece
em estudos e será realizada, pela

Câmara  Audiência Pública no dia

19 de maio para ser apresentada e

discutida com a população.
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Legislativo realiza 8ª Reunião Ordinária

Em 17 de maio realizou-se no Plenário

        da Câmara a 8ª Reunião Ordinária

de 2011.

Na primeira parte, foram

apresentados 02 Projetos para registros e

tramitação, um Projeto de Lei do Executivo

Municipal, e um Projeto de Resolução, de

autoria da Mesa Diretora.

Projeto de Lei nº 38 autorizando

anulação de Dotação Orçamentária no

Orçamento Vigente no valor de R$

129.300,00 e o Projeto de Resolução nº 05

que altera a Estrutura Administrativa do

Legislativo Municipal.

Na segunda parte da reunião foram

discutidos, votados e aprovados por

unanimidade os Projetos de nº 29 a 33 e de

nº 35, relacionados abaixo.

Nesta reunião, foram aprovadas 04

Indicações para serem apresentadas ao

Executivo, listadas abaixo e Moção de Pesar

aos familiares da Sra. Maria do Carmo

Moraes Candeo, apresentada pela

vereadora Rosely Moraes.

Na sequência, na terceira parte da

reunião, foi aberta aos vereadores a palavra

franca para suas considerações.

Inscreveram-se para a Palavra Franca

quatro vereadores.

O Vereador Geraldo Aparecido falou

sobre lixo reciclável e da necessidade de

conscientização da população com relação

a questão; parabenizou os organizadores e

festeiros da Festa de São Benedito e os

alunos da Escola João Lopes que estiveram

em visita na Câmara participando do Projeto

“Educando para a Cidadania”. Comentou a

Indicação nº 38 que trata da construção de

um coreto na Praça central.

O Vereador Luiz Paulo parabenizou

a Festa de São Benedito e falou sobre o

asfalto e o calçamento das Ruas do Bairro

Santo Antônio.

O Vereador Olímpio Cláudio

agradeceu e parabenizou a todos que se

empenharam para a realização da Festa de

São Benedito. Na oportunidade também

agradeceu a Secretaria de Obras, através

do Salomão por ter atendido solicitação de

cascalhar e patrolar o Bairro São Miguel;

agradeceu também a equipe do Gilberto que

fez os reparos em vários setores do Bairro

São Benedito.

A Presidenta Rosely Moraes

lembrou a todos a agenda do mês de maio,

enfatizando a 1ª Reunião da Câmara

Itinerante que será realizada no dia 27 de

maio no Bairro dos Vazes. Explicou o Projeto

e disse que estas reuniões serão

documentadas e levadas ao Executivo para

as devidas providências quanto aos

problemas apontados pelos próprios

moradores de cada Bairro.

Rosely parabenizou a nova Diretoria da

Associação de Bairro da Vila Glória, que

passou a ser também Associação da Vila

Mariana. Ainda no uso da palavra, a

Presidenta comentou sobre os canteiros

de obras na cidade sem proteção e sobre

as calçadas que estão em estado precário,

motivo de reclamações generalizadas dos

moradores.

Finalizou solicitando que o

Executivo agilize as licitações necessárias

para que o Centro de Zoonose, que já está

pronto, possa funcionar devidamente.

Sábado às 19h40
Domingo às 12h10 e às 19h40

Segunda-feira às 12h40

O Informativo “Câmara  Em Ação”
está sendo exibido  na TV

Extremo Sul nos seguintes dias e
horários:

Os  programas são quinzenais e reprisados
na semana seguinte. Sendo assim a

população tem  várias  oportunidades para
acompanhar o Informativo

Projetos de Lei Discutidos e votados na Reunião
do dia 17 de maio

Projeto de Lei nº 30: “Autoriza a abertura de Crédito Suplementar no Orçamento
Vigente” - Trata-se de recursos para limpeza urbana, praças e parques –   Aprovado por

unanimidade em Turno Único.
Projeto de Lei nº 31: Aprova Tabela de Níveis Salariais referente ao Estatuto do
Magistério” – Trata-se de Projeto que altera as bases salariais dos profissionais da

área da Educação - Aprovado por unanimidade em Primeiro Turno.
Projeto de Lei nº 32: “Acrescenta Item 3 ao art. 34 da Lei Municipal nº 1.986/2008 – que
Dispõe sobre o Plano de Cargos de Carreira do Magistério” – Trata-se de Projeto que

altera as bases salariais dos profissionais da área da Educação - Aprovado por

unanimidade em Primeiro Turno.
Projeto de Lei nº 33: “Altera o Parágrafo único do art. 18 e acrescenta item 3 ao Anexo
I da Lei Municipal nº 1.985/2008 – que Dispõe sobre o Estatuto do Magistério” – Trata-

se de Projeto que altera as bases salariais dos profissionais da área da Educação  -

Aprovado por unanimidade em Primeiro Turno.
Projeto de Lei nº 35: “Altera os incisos I e II do Art. 6º da Lei Municipal nº 1.867/2006.
Este Projeto altera a composição do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e

Adolescente – Aprovado por unanimidade em Primeiro Turno.
Projeto de Lei nº 29: “Que autoriza Pagamento de Adicional ao Farmacêutico
Responsável pela Unidade da Rede de Farmácia de Minas”, Este Projeto equipara o

salário do piso da categoria do farmacêutico responsável pelo Programa - Aprovado

por Unanimidade em Segundo Turno.

Indicações Aprovadas  e
encaminhadas ao Executivo:

36 – Vereadora Marina de Moura -
“Sejam instaladas lixeiras nas vias do
Município”.

37 – Vereador Olímpio Cláudio –
“Sejam realizadas obras de patrolamento

e cascalhamento na estrada que liga o

trevo Norte ao Bairro de Furnas”

38 – Vereadora Rosely Moraes – “Seja
construído um coreto na Praça Coronel

Justiniano”.

39 – Vereadora Marina de Moura -
“Sejam executadas obras de abertura de

uma Avenida ligando o trevo Norte ao

Bairro de Furnas”.

A Câmara Municipal convida a população para Audiência Pública:

“A Questão da Saúde em Cambuí”

Dia 16 de junho às 19horas no Plenário da Câmara Municipal
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Câmara participa de solenidade em

homenagem aos 119 anos de Cambuí
Foi realizada no dia 24 de maio a

           solenidade cívica em comemoração

aos 119 anos de emancipação político-

administrativa do município de Cambuí.

O evento foi na praça central da cidade

e contou com a presença de diversas

autoridades, entre elas, o Vice-Governador de

Minas Gerais Alberto Pinto Coelho,

Deputados Estaduais Ulysses Gomes e Dilzon

Melo, Prefeito Municipal Benedito Antônio

Guimenti, Presidenta da Câmara Rosely

Moraes e demais vereadores, secretários

municipais, autoridades civis e militares e

lideranças políticas da região.

Fez parte das comemorações

apresentação da Orquestra Experimental de

Cambuí, o desfile dos alunos das Escolas do

Município  acompanhados pela Fanfarra

Cambuiense.

Os estudantes ilustraram o tema

“Desenvolvimento e Sustentabilidade”,

chamando a atenção para a responsabilidade

do homem com o meio ambiente. Encenaram

sobre os elementos: água, ar, solo e fontes de

energia e também fizeram uma retrospectiva

da história da utilização desses bens pela

humanidade.

No encerramento da solenidade as

autoridades fizeram seus pronunciamentos.

A presidenta Rosely Moraes falou do

crescimento do município e que  “...para
Cambuí se tornar uma cidade referência de
bem estar social e ambiental necessita da
união de esforços entre o Poder Público e a

sociedade civil, cada um fazendo a sua
parte”.

Rosely salientou também que a

Câmara Municipal, “...através de seus
vereadores, reafirma sua disposição em
participar e em contribuir para a construção
de uma cidade melhor para todos nós
vivermos”.

Em seu pronunciamento, o Vice-

Governador Alberto Pinto Coelho destacou

as parcerias realizadas entre o Governo do

Estado e os municípios mineiros, com o

objetivo de levar o desenvolvimento a todas

as regiões do Estado. Destacou o apoio do

Governo Estadual ao desenvolvimento do

Polo industrial do Município, e nas áreas da

saúde, educação e infraestrutura.

O Prefeito Municipal agradeceu a

todos os presentes e a população que

contribui para o crescimento do município,

enfatizando a importância da data para o

município “...temos que olhar para o passado,
recordar nossa história e fazer do presente
um momento de reflexão, de planejamento e
de realizações em prol da comunidade para
que o futuro de nosso município seja
promissor...”. Finalizou pedindo desculpas
pelas falhas e por tudo que gostaria de realizar,

mas não pode em função dos recursos

financeiros não permitirem.

Os Deputados também se

pronunciaram agradecendo o apoio do

município e reafirmando o compromisso e

empenho  junto às reivindicações de Cambuí.

Projetos são estudados por Comissões

Em reunião das Comissões

         Permanentes do Legislativo

Municipal, realizada no dia 10 de

maio, foram discutidos e analisados 09

projetos em tramitação.

O Projeto de nº 29,  que

“autoriza pagamento de adicional ao
farmacêutico responsável pela
unidade da Rede Farmácia de Minas”,
foi discutido, e teve parecer favorável.

O Projeto de nº 30 que “autoriza

abertura de crédito suplementar” foi

emitido parecer favorável.

Os Projetos de nº 31, 32 e 33, que

aprova Tabela de Níveis salariais do

Magistério, alterações do Plano de

Cargos e Estatuto do Magistério, e o

Projeto de nº 35, “que altera a Lei de

Política Municipal de atendimento aos

Direitos da Criança e do Adolescente,

tiveram pareceres favoráveis das

Comissões.

O Projeto de nº 34, que “altera a

Estrutura Administrativa da Prefeitura

criando o cargo de Encarregado do

Centro de Convivência da Terceira

Idade, e o Projeto de nº 36, que “cria

gratificação de Atividade Especial aos

servidores membros de comissões do

SAAE, foram retirados da pauta pelas

Comissões para melhor análise.

E  finalmente, o Projeto de nº 37,

“que institui o Programa Bolsa estudo

aos Servidores do SAAE” foi

encaminhado ofício ao Executivo com

pedido de informações, em função de

já haver uma Lei desta natureza que

engloba todos os servidores

municipais, subentendo que os

servidores do SAAE já estejam

incluídos na mesma.

No final da reunião, a Presidenta

falou sobre o calendário e as atividades

da Câmara dentro do mês de maio,

enfatizando a importância da presença

dos vereadores em todas elas.


