
1Cambuí - Julho de 2011

Ano I    /   Edição 07   /  Julho  de 2011

Moradores do Bairro Jardim Américo
apresentam reivindicações durante 2ª

Câmara Itinerante

 A            proximar população e Po-
der Legislativo e possibilitar um
acesso maior dos munícipes a vida
política de Cambuí. Estes são alguns
dos objetivos do projeto “Câmara
Itinerante”, iniciado este ano pela
nova Mesa Diretora com a intenção
de realizar reuniões mensais em
diferentes bairros do Município. Em
sua 2ª atividade o projeto reuniu no
ponto de apoio do PSF no bairro
Jardim Américo, moradores e
representantes do Poder Legislativo,
entre eles a Presidenta da Câmara
Rosely Moraes, o Vice-Presidente
Edivaldo Bueno, a Secretária Marina
de Moura e os vereadores Airton
Lopes, Geraldo Aparecido e Olímpio
Cláudio.

Neste encontro os moradores
do bairro receberam uma notícia
aguardada há algum tempo, a
ampliação dos horários de ônibus. De
acordo com a Presidenta da Câmara,

Bairro Jardim Américo

População: 700 habitantes
Economia: Grande parte dos
moradores trabalha na zona urbana,
o bairro possui ainda um numero
expressivo de aposentados que se
mudaram para o município
Cultura: Com um perfil residencial e
abrigando cerca de 70% de
moradores de outras cidades, o bairro
começa a estabelecer sua cultura.
Com 3 igrejas evangélicas e 1 igreja
católica a população realiza neste ano
a 2º festa do Padroeiro do Bairro São
Pedro.

Situação do Menor de
Cambuí é discutida

durante reunião
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a empresa de ônibus implantou
desde o dia 04 de julho dois
novos horários, aproximadamen-
te 9 da manha e às 15 horas. Rela
cionado a este tema a população
solicitou que o ponto de ônibus
passe por mudanças, para que
seja estabelecido um ponto fixo
e coberto para maior
comodidade dos usuários.
Outra notícia levada pela

Presidenta é a participação do Grupo
Gracinha que irá encenar o Bumba
Meu Boi, na 7º Festa de Todos os
Santos. Tendo em vista que todas as
solicitações serão encaminhadas ao
Executivo, a população levantou outros
pontos como a melhoria no calçamento,
o problema da permanência de árvores
na calçada e pediram um
posicionamento quanto à construção da
quadra poliesportiva do bairro. Outro
problema apontado pela população é
a indefinição do nome oficial do bairro

chamado de Jardim Américo, mas
conhecido por  outros nomes distintos
 entre eles Collen.

Para a Presidenta da Câmara
esta reunião conseguiu alcançar seu
objetivo, ao reunir um numero grande
de moradores que participaram
ativamente, posicionando seus anseios
e apontando quais as necessidades
principais do bairro. Essa participação
também foi reconhecida pelo
Representante do bairro José Carlos
de Araújo, que apoia a iniciativa da
Câmara de se integrar com a
população e ser um segmento das
necessidades dos moradores,
possibilitando uma qualidade de vida
melhor.

Acesse: www.camaracambui.mg.gov.br
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Palavra da Presidente

Rosely Moraes
Presidente da

Câmara Municipal
de Cambuí

Fique de lho

Uma das principais formas
de acesso à Cambuí; o Terminal
Rodoviário tem recebido queixas
referentes à segurança, estrutura e
comodidade dos usuários. Para
buscar solucionar esses problemas
os vereadores se reuniram com o
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Expediente
Publicação Periódica da Câmara

 Municipal de Cambuí

Instituído através da Resolução
n°  416/2011

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

Cambuí - MG
camaradecambui@camaradecambui.mg.gov.br
Diagramação e Jornalista Responsável

Laila Salman - MTB 11.910 MG/JP
Dúvidas e Sugestões: Tel (35) 3431-

1990 ou pelo e-mail:
assessoriadecomunicacao@camaradecambui.mg.gov.br

Tiragem: 3.000 mil exemplares

Mesa Diretora Biênio 2011/2012

Presidente: Rosely Aparecida de
Moraes(PSDB), Vice-Presidente:
Edivaldo Bueno dos Santos(DEM),

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

Francisco Pereira (PP), Airton
Lopes(DEM), Geraldo Aparecido da

Silva (PSDB), Luiz Paulo Nepomucenia
(PV), Maria do Carmo Pereira da Silva
(PP), Olímpio Claúdio de Brito (PSDB)

Reuniões: Toda primeira e terceira
terça-feira do mês às 19hs.

Após o recesso de julho retomaremos
nossas atividades a partir de primeiro de agosto
cheios de energia, de entusiasmo e de projetos
para o segundo semestre e já podemos antever
que será muito atribulado.

Daremos continuidade ao projeto
Educando para a Cidadania para que mais
estudantes conheçam a estrutura e funções do
Poder Legislativo Municipal e, principalmente,
ao Projeto Câmara Itinerante onde faremos
reuniões com os moradores dos bairros da zona
rural e urbana para discutir os problemas de
cada bairro e encaminhar ao Executivo as
reivindicações dos moradores para que este
tome as devidas providências. No próximo ano
o Projeto Câmara Itinerante, após visitar
todos os bairros, entrará em outra etapa:
apresentar soluções simples e de baixo custo
para tornar cada bairro mais bonito, mais
agradável e melhor para se viver, a partir de
um modelo experimental. Nessa nova etapa
queremos despertar o sentimento de
coletividade e de comprometimento da
população para com o bairro, com a construção
de um convívio comunitário através dos
espaços públicos reformulados e mantidos
pelos próprios moradores.

Daremos seqüência também ao ciclo de
palestras e audiências públicas para discutir
temas de interesse de toda a população e o
próximo é a Copa de 2014 e as oportunidades
de geração de emprego e renda pois estamos
localizados a 50 km de Extrema, cidade que
está cotada para ser sede de Centro de
Treinamento de Seleções, o que atrairá um
grande número de turistas, torcedores e
imprensa para nossa região.

Nas atividades regulares da Câmara
muitos projetos de lei importantes serão
discutidos e votados no segundo semestre
como, por exemplo, a LOA (Lei Orçamentária
Anual para 2012), a Lei de Subvenções que
destina recursos para as entidades e muitos
outros.

Em outubro teremos a efetivação do
Projeto Cidade Irmã com a comuna de Polla

administrador da rodoviária, Francisco Pereira e com o Secretário
Municipal de Administração, Gerson Benedito, durante reunião de
Comissões Permanentes no dia 10 de março.

A Comissão estabeleceu que os responsáveis cumpram até o
dia 31 de julho as seguintes melhorias:
Reformas no piso do pátio e nos sanitários;
Manutenção das ferragens da estrutura, pintura e iluminação
interna e externa;
Retirada de ninho de aves, andarilhos e ciganos das
dependências;
Instalação de câmeras de segurança e contratação de vigias.

A Presidente Rosely Moraes sugeriu que se resolvam
primeiramente os problemas estruturais do terminal, contratando
seguranças e instalando câmeras, para
inibir os atos de vandalismo. Para
verificar a realização das modificações,
os vereadores irão realizar uma vistoria
no dia 1º de agosto.

na Itália com palestra,
apresentação dos convênios
e a festa italiana no dia 22/
10.

Enfim, como se pode
ver teremos uma agenda
lotada para o segundo
semestre. Por isso tudo
espero e desejo que
tenhamos serenidade e
sabedoria para conduzir
nossas ações.
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O “Câmara em Ação” deste mês tráz aos leitores  um perfil e entrevista com o
 Vereador  sorteado Airton Francisco. Confira

Entrevista

Mesa Diretora entrega reivindicações de moradores
do Bairro dos Vazes ao Poder Executivo

      A Mesa Diretora da Câmara
Municipal se reuniu com o Prefeito
Benedito Guimenti e o Secretario de
Governo, no dia 1º de julho para
entrega de ata da 1º Reunião do
Projeto Câmara Itinerante realizada no
bairro dos Vazes no dia 27 de maio.
No documento são apresentadas as
principais reivindicações da
população, citadas no Informativo de
Junho, na página 06. De acordo com

o Prefeito, as reivindicações serão
atendidas dentro das possibilidades
orçamentárias da Prefeitura.

Uma das reivindicações dos
moradores, citada na reunião da
Câmara Itinerante no bairro dos Vazes,
referente à melhoria no transporte
público coletivo com a ampliação de
horários, já foi atendida por intermédio
da Câmara Municipal junto à Auto
Viação Cambuí, que atendeu

prontamente o pedido da Câmara
estabelecendo dois novos horários de
ônibus.

CA: Como o senhor avalia as ações
do Poder Legislativo neste
mandato?
Airton Francisco - O Legislativo tem
cumprido seu papel. Os vereadores
vêm trabalhado para o crescimento do
município e buscado melhorias para
a cidade.

CA: O que senhor considera como
uma boa Administração Municipal?
Airton Francisco - Uma boa
administração é aquela que não
possui erros, trabalhando com
honestidade e transparência. Em
minha opinião, o Gestor não pode
cometer falhas e hoje existe um
percentual para ser gasto com saúde
e com educação, isso faz com que se
administre sem erros.

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?
Airton Francisco – Hoje vejo que a
população esta desacreditada com a
política. Outro fato é que aqui em
Cambuí existe a facilidade de
acompanhar o trabalho da Câmara
através da televisão e da internet,

talvez seja por este motivo que a

população não participa

presencialmente 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?
Airton Francisco - Eu acho que
ninguém faz promessas pensando em
não cumprir. Essa é a primeira vez que
sou vereador, hoje eu sei que não posso
fazer algumas promessas porque não
depende só de mim. Todas as
promessas feitas por mim são na
intenção de ajudar, jamais faço uma
promessa pensando que não vou
conseguir executar, nem ao menos
tentar.

CA: Considerações Finais:
Airton Francisco - Eu pediria ao
Prefeito que colocasse mais postos de
PSF no município, em geral o acesso
a saúde hoje é difícil, tanto na rede
pública quanto particular. Esses
postos de PSF que estão faltando na
cidade podem colaborar para um
atendimento mais adequado à
população. Como produtor rural, vejo
que o Prefeito tem feito melhorias que
auxiliam os moradores e produtores da
zona rural, hoje o município tem
estradas boas. Mas busco auxiliar o
Executivo a trazer mais melhorias para
a zona rural, para os trabalhadores
que dependem do escoamento das
lavouras todas as melhorias são bem-
vindas. Peço ao Prefeito que dê
continuidade a essas melhorias.

Airton Francisco
Pereira, 39 anos,

produtor rural,
foi eleito seu em

primeiro
mandato, pelo

Partido Progressista, com 493

votos.
Já apresentou desde o início do

mandado, 46 Indicações, 6 Moções,
1 Requerimento, 3 Projetos de Lei,

5 Projetos de Resolução e 3 Leis
Ordinárias.

Acredita que entre suas indicações,
as mais importantes são: a

iluminação da BR-381 até o bairro
Congonhal e o calçamento da

Praça do Rio do Peixe.
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Projetos de Lei discutidos e votados nas Reuniões Extraordinárias do mês de junho de 2011

Projeto de Lei nº39: Altera valores de Subvenção Social previsto no Art. 1º XIV da Lei Municipal nº 2.169/2010. Projeto
aprovado por Unanimidade em Primeiro e Segundo Turno.
Projeto de Lei nº41: Altera o valor da tarifa do Transporte Público no Município de Cambuí. Projeto aprovado por 7 votos
favoráveis e 1 contrário em Segundo Turno.
Projeto de Lei nº42: Acrescenta Incisos VI e VII ao art. 6º da Lei Municipal nº2.193/2011. Projeto aprovado por
Unanimidade em Segundo Turno.
Projeto de Lei nº43: Declara e comuna de Polla, Itália, cidade-irmã do Município de Cambuí. Projeto aprovado por
Unanimidade em Segundo Turno.
Projeto de Lei nº44: Estabelece a obrigatoriedade das Escolas Municipais afixarem em local visível dados do IDEB -
Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Projeto aprovado por Unanimidade em Primeiro e Segundo Turno.
Projeto de Lei nº45: Dá denominação de Olímpio Ernesto da Silva em trecho de logradouro público deste município.
Projeto aprovado por Unanimidade em Primeiro e Segundo Turno.
Projeto de Lei nº46: Dá nova redação a letra ‘d’ do Art. 2º da Lei Municipal nº2.126/2010 – Que autoriza o Município de
Cambuí/MG a Contratar o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S/A – BDMG, Operações de Crédito com Outorga
de Garantia – SOMMA Infraestrutura. Projeto aprovado por Unanimidade em Primeiro e Segundo Turno.

Projeto de Lei relativo à liberação de
recursos é votado durante recesso

       Os vereadores analisaram e
votaram durante 7º e 8º reuniões
extraordinárias, realizadas no dia 12
de julho, os Projetos de Leis em
caráter de urgência para adequação
orçamentária e viabilização do
recebimento de verba de R$90 mil,
através de Convênio da Prefeitura
Municipal e Governo de Minas. A
verba será utilizada para Obras e
instalações da Unidade Básica de
Saúde da Vila Mariana orçadas em
R$63 mil e a compra de
equipamentos e materiais perma-

 nentes  no valor de R$ 27 mil reais.
O projeto foi apresentado aos

vereadores e analisado pela
Comissão de Justiça, Legislação,
Redação e Finanças. Para o
presidente da Comissão, Olímpio
Cláudio, a aprovação do Projeto de
Lei fez-se necessária para que o
município possa finalizar as obras.

Em votação presidida pela
Mesa Diretora, os Projetos de Leis
foram aprovados por unanimidade
dos vereadores presentes na Casa.

Errata A Câmara Municipal de Cambuí Informa:

As Reuniões Ordinárias são realizadas todas as primeiras e ter-
ceiras 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.

                                Reuniões Ordinárias       Reuniões de Comissões

     Agosto/2011        Dia 02        Dia 09
       Dia 16        Dia 23

    Setembro/2011        Dia 06        Dia 13
       Dia 20        Dia 27

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

Na edição de junho do Informativo
“Câmara em Ação”, na matéria
da Página 5, “Projetos de Lei dis-
cutidos e votados nas Reuniões de
junho de 2011” foi mencionado que
o Projeto de Lei nº 41 que altera o
valor da tarifa de ônibus circular den-
tro do município foi aprovado por
unanimidade no Primeiro Turno.
Quando na verdade ele foi aprova-
do por 4 votos favoráveis, 3 con-
trários e 2 abstenções em Primei-
ro Turno.
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Em Destaque

Os Vereadores Geraldo Aparecido e
Luiz Paulo foram indicados como
Delegados da 4ª Conferência
Municipal de Saúde, que aconteceu
no dia 29 de julho no Teatro do Paço
Municipal, com o tema “Todos usam
o SUS!”.

O que é o IDEB?

O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica foi criado em 2007
para medir a qualidade de cada escola e de cada rede de ensino. O indicador
é calculado com base no desempenho do estudante em avaliações do Inep
(Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) e
em taxas de aprovação. Assim, para que o Ideb de uma escola ou rede cresça
é preciso que o aluno aprenda, não repita o ano e freqüente a sala de aula.

O índice é medido a cada dois anos e o objetivo é que o país, a partir do
alcance das metas municipais e estaduais, tenha nota 6 em 2022 –
correspondente à qualidade do ensino em países desenvolvidos.

Na última avaliação em 2009, as escolas de 4º e 5º ano de Cambuí
alcançaram o índice de 5,9%.

Foi apresentado durante a 4ª
Reunião Extraordinária o Projeto de
Lei nº 46, que altera a Lei Municipal
2126/2010 que autoriza a contratação
de operação de crédito com o BDMG,
tendo como objetivo obras de
infraestrutura no município. Este e
outros dois Projetos de Lei foram
votados e aprovados por unanimidade
em 2º turno, durante a 6ª reunião
extraordinária, no dia 29 de junho.
Dentre eles a Lei Municipal 2212, de
autoria da Vereadora Rosely Moraes
que estabelece obrigatoriedade das

Município de Cambuí aprova Lei para
divulgação de dados do IDEB

Iniciativa da Câmara Municipal recebeu reconhecimento do colunista de Educação Gustavo Ioschpe

Escolas Municipais afixarem
em local visível os dados do
Índice de Desenvolvimento da
Educação Básica, o IDEB,

recebeu apoio do colunista de
Educação da revista Veja, Gustavo
Ioschpe.

A Presidente da Câmara Rosely
Moraes, a Secretária Marina de
Moura e o Vereador Olímpio Cláudio
estiveram presentes na reunião de
abertura dos trabalhos da Academia
Cambuiense de Letras, Artes e
Ciências, ocorrida no dia 16 de julho,
no Teatro do Paço Municipal.

Os Vereadores Marina de Moura e
Luiz Paulo foram indicados como
membros do Conselho Municipal de
Meio Ambiente, que tem como
objetivo auxiliar na proteção,
conservação e melhoria do meio
ambiente.

A Presidente da Câmara Municipal
de Cambuí esteve presente na entre-
ga do Trófeu Roteiros do Brasil, con-
ferido ao Circuito Serras Verdes,
como “Melhor Circuito do Brasil”
pelo Ministério do Turismo, no dia 14
de julho no 6º Salão de Turismono
Anhembi em São Paulo.

O Conselho de Patrimônio Histórico
e Cultural de Cambuí recebeu
indicação no dia 15 de julho, para a
participação do Vereador Edivaldo
Bueno na composição do novo
Conselho.
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NÃO JOGUE ESTE INFORMATIVO EM VIAS PÚBLICAS

Noventa dos cento e dezoito
inscritos no concurso público da
Câmara de Vereadores de Cambuí,
participaram da prova realizada na
Escola Municipal Dr. Carlos

Câmara Municipal divulga resultados do Concurso Público
podem ser acessados no site
www.camaracambui.mg.gov.br. Mais
informações através do telefone (35)
3431-1990.

A Câmara Municipal convida a população para
Audiência Pública:

“Potencial turistico e a Copa de 2014”

Dia 01 de setembro às 19hs no Plenário da
Câmara Municipal

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

O ponto principal foi à criação de um abrigo para receber o menor que vive em situação de risco no município

Apontar soluções para o
problema de Menores cambuienses
que vivem em situação de risco em
suas residências. Esse foi o objetivo
das reuniões realizadas durante o mês
de julho na Câmara Municipal com a
participação da Mesa Diretora,
Poder Judiciário, Ministério Público,
OAB subseção Cambuí, Conselho
Tutelar e o Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente,
Assistência Social, Apae e Cruzada
Pró-Infância.

O relatório semestral do
Conselho Tutelar, apresentado
durante a primeira reunião apontou
que nos primeiros seis meses de 2011
foram realizados cerca de 560
atendimentos em Cambuí, dentre as

Poder Legislativo realiza reunião para
discutir situação do Menor em Cambuí

principais causas estão à
violação de direitos, negligência
e abandono, violência
doméstica e sexual. Alguns
desses menores assessorados
chegam a ser retirados de suas
residências por viverem em
situações de risco. Mas o
Conselho tem encontrado

Conclui-se que para o início das
atividades a Cruzada Pró-Infância irá
realizar cadastramento junto a
Secretaria de Assistência Social para
a viabilização de verbas e apresentar
uma planilha com estimativa de custos
mensais. O objetivo dessas reuniões
e parcerias firmadas é iniciar o
atendimento no início de 2012.

Para a Presidente da Câmara
este foi um passo de extrema
importância para amenizar o problema
do Menor vitimado por circunstâncias
na Comarca e que somente a parceria
entre todas as entidades envolvidas
poderá modificar a realidade vivida
atualmente por estes Menores.

Cavalcanti no dia 26 de junho às 9 da
manha. A avaliação definiu os
classificados a vaga de Auxiliar
Administrativo da Casa. Os
resultados já estão disponíveis e

dificuldades para auxiliar os menores
do município devido a falta de um
abrigo adequado.

Durante a segunda reunião com
a participação das entidades citadas,
a Cruzada Pró-Infância colocou a
disposição o abrigo com 420 metros
de construção e terreno de 4 alqueires,
localizado no bairro Água Cumprida.
Os presentes na reunião irão buscar
junto as Prefeituras de Cambuí,
Córrego do Bom Jesus, Bom
Repouso e Senador Amaral apoio
financeiro através de “subvenções”,
programas do Governo Federal e
Estadual e empresas privadas e
estatais, além de outras atividades
junto a sociedade civil para a
manutenção do abrigo.


