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Editorial

Nos últimos meses temos acompanhado o despertar da 
sociedade para os debates sobre os reflexos da política no nosso 
dia a dia. Os questionamentos quanto as ações governamentais 
e as consequências destas decisões para a sociedade têm sido 
pauta tanto nas conversas cotidianas, quanto nos grandes 
veículos de comunicação.

Toda relação é política: dentro de casa com a mãe, com o pai, 
no comércio e até mesmo no nosso trabalho. O homem é um 
ser político. Portanto, devemos buscar entender o que está 
acontecendo. Devemos voltar nossa atenção para a verdadeira 
política e não para a politicagem, muitas vezes exercida por 
nossos representantes.

Mas qual a importância desse novo olhar sobre a política? A 
resposta é clara, PARTICIPAÇÃO. A população tem estado mais 
atenta as decisões tomadas em nosso país, principalmente em 
razão da crise econômica e política pela qual estamos passando. 

O que a política representa para nós? São perguntas como essa 
que contribuem para o fortalecimento da Democracia, que é a 
única forma para que nós possamos melhorar nosso país. Por 
essa razão, a Câmara tem investido em ações que aproximem a 
comunidade dos trabalhos do Poder Legislativo, que é formado 
pelos representantes escolhidos pela população.

Desde o início de 2015 temos trabalhado, principalmente com 
jovens, pois acreditamos que as mudanças começam nesta 
geração. Temos investido em ações que contribuam para a 
formação política de nossas de nossa juventude. Após meses de 
preparação, a Câmara iniciou em março deste ano os trabalhos 
do Parlamento Jovem de Minas.

Uma das propostas é saber diferenciar qual o papel do 
Legislativo e do Executivo, uma questão pouco conhecida por 
grande parte da comunidade. Outro ponto é como a população 
pode participar das decisões políticas e quais as influências 
dessas decisões no nosso cotidiano. Estes são apenas alguns 
dos temas do projeto, que neste ano tem como foco central a 
Mobilidade Urbana, um assunto que muitos desconhecem 
mas que influencia diretamente na qualidade de vida da nossa 
população, através do trânsito, das manutenções das calçadas, 
das faixas de pedestres e da acessibilidade às pessoas com 
necessidades especiais.

Os encontros de formação já começaram e são realizados às 
quartas-feiras, à tarde. E a participação tem sido exemplar, 
sempre trazendo novidades e buscando entender mais sobre a 
política e tirando dúvidas a respeito deste processo.

Mas a participação não para por aí. A realização de Audiências 
Públicas para discussão de projetos como a Política Municipal 
de Meio Ambiente e a Política Municipal de Cultura também tem 
sido uma preocupação desta Casa, buscando assegurar o debate 
com a comunidade.

Ouvir as reivindicações da comunidade tem sido uma conduta 
adotada em questões específicas. Exemplo disso foi a reunião 
com servidores públicos para discutir a regulamentação do 
qüinqüênio, uma demanda debatida há vários anos e que 
foi colocada em pauta, visando garantir a continuidade do 
pagamento deste benefício aos  servidores.

Agora, a cidadania não é responsabilidade apenas dos poderes 
constituídos: Executivo, Legislativo e Judiciário. Ela também 
depende da ação de cada um de nós, no nosso dia a dia, em todos 
os nossos momentos. Não é dando esmola — porque dar esmola 
não é dar cidadania — mas dando apoio, escola, atendimento 
médico, moradia e consciência as pessoas que se estabelece 
a cidadania. E cada um de nós é também corresponsável pela 
cidadania dentro deste País.
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Desde de 2005, o quinquênio que era estipulado 
através da  Lei Orgânica Municipal - LOM -vinha sendo 
questionado judicialmente por meio de uma  Ação Direta de 
Inconstitucionalidade - ADIN ajuizada pelo Poder Executivo. 

A partir da decisão do Supremo Tribunal Federal - STF - publicada 
em março de 2015, que julgou inconstitucional os incisos II, III, 
VIII, bem como o § 1º e o § 2º do art. 55 da Lei Orgânica Municipal, 
datada de 1990, onde garantia o pagamento do quinquênio 
aos servidores, tornou-se necessária a regulamentação deste 
benefício.

Desde que foi decretada esta inconstitucionalidade, a Câmara 
Municipal solicitou, por diversas vezes, o envio deste projeto 
pelo Poder Executivo, projeto este encaminhado à está Casa 
no final de fevereiro.

Para esclarecer a proposta aos servidores, a Câmara convidou 
os servidores públicos para reunião realizada no Plenário,  
momento em que puderam tirar dúvidas e saber um pouco 
mais sobre as alterações em tramitação. A proposta do 
Executivo é que a cada cinco anos os funcionários tenham um 
acréscimo de 5% no vencimento.

A explicação sobre o projeto foi dada pelo Assessor Jurídico 
da Câmara Municipal, Ricardo Lambert Del’ Agnolo, e 
pelo Procurador do Município, Hugo César Campanhola. 
O Presidente da Câmara, abriu os trabalhos ressaltando a 
importância deste projeto para os servidores.

Ricardo explicou que o projeto é de competência exclusiva 
do Poder Executivo, pois somente ele pode apontar os gastos 
da administração municipal. Já o Procurador do município 
informou que o índice apresentado está de acordo com os 
limites estipulados pela Lei de Responsabilidade Fiscal e que 
já é pago a maior parte dos servidores. Quando questionado 
sobre o porquê de não aumentar este percentual para 10%, 
percentual este estipulado anteriormente na LOM, Hugo 
ressaltou que “seria um impacto muito grande na folha, 
impedindo a concessão de aumentos salariais aos servidores”.

Outro questionamento feito pelos servidores foi com relação 

QUINQUÊNIO

reunião com servidores esclarece pontos de 
projeto que regulamenta quinquênio

Encontro foi uma requisição da Mesa Diretora

Com o objetivo de esclarecer aos servidores 
públicos de Cambuí o Projeto de Lei de autoria do 
Poder Executivo, que regulamenta o pagamento 
do quinquênio, a Câmara Municipal realizou uma 
reunião na noite do dia 28 de março.

ao prazo do envio do projeto ao Legislativo. O procurador 
explicou que esperou, até o início do mês, uma posição da 
Comissão de funcionários criada para propor a reestruturação 
do estatuto do servidor, e que até a data da reunião havia sido 
enviado. “Como estamos em ano eleitoral, este projeto tem 
que ser sancionado até o dia 31 de março. Caso contrário, o 
pagamento do quinquênio terá que ser suspenso”, disse.

Para Maria do Carmo, servidora municipal, a proposta pretende 
garantir um direito já existente, mas os funcionários devem se 
unir para cobrar uma melhora do índice em outro momento. 
“Entendemos que tem que fazer assim para nossa garantia. 
Mas vamos nos unir, criar uma comissão, e debater em um 
próximo momento a possibilidade de aumento para 10%”, 
afirmou.

Já o Presidente Luiz Finamor avaliou como positiva a reunião. 
“Foi muito boa, ajudou a esclarecer os servidores sobre este 
projeto. Demos transparência a ele e tenho certeza que os 
funcionários entenderam a urgência desta votação”, concluiu.
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Vereadores aprovam projetos
neste primeiro trimestre

As ações dos parlamentares de Cambuí foram intensas 
neste primeiro trimestre. Já foram realizadas quatro 
reuniões ordinárias e outras sete reuniões extraordinárias. 
Este movimento foi importante para que, tanto os projetos 
enviados pelo Executivo quanto os oriundos da Mesa Diretora 
e Vereadores, pudessem ser apreciados com mais rapidez. 

Dentre as proposições votadas, destacam-se a aprovação 
do reajuste salarial em 11,7% para os servidores públicos 
municipais, e ainda do SAAE - Serviço Autônomo de Água e 
Esgoto -, do Fapem - Fundo de Aposentadoria e Pensão do 
Servidor Público Municipal - e da Câmara Municipal. Este valor 
é acima da inflação acumulada no ano de 2015 medida pelo 
IPCA-IBGE, que ficou na casa dos 10,6%. Este mesmo percentual 
foi fixado para dos médicos, enfermeiros e auxiliares, bem 
como os agentes comunitários de saúde.

Já para os detentores de mandato eletivo (Prefeito, Vice e 
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indicações apresentadas neste primeiro trimestre

Indicação 01 - Sejam realizadas obras de pavimentação e melhorias nas vias do Bairro Santa Edwiges
Indicação 02 - Sejam executadas obras de limpeza nas vias, no parquinho e no campo do Bairro Jardim Santo Expedito
Indicação 03 - Seja construída uma rotatória e promovida a melhoria na sinalização no cruzamento da Rua Capitão Zeferino de Brito Lambert com a Avenida 
Monsenhor Afonso Ligório da Rosa, no Bairro Santo Antonio
Indicação 04 - Seja executada a limpeza às margens da via que liga a BR 381 ao Bairro do Rio do Peixe
Indicação 05 - Sejam realizadas obras de sinalização da via que liga a BR 381 ao Bairro do Rio do Peixe
Indicação 06 - Seja instalada uma academia ao ar livre no Bairro Rio do Peixe
Indicação 07 - Seja instalada uma academia ao ar livre no Bairro Congonhal
Indicação 08 - Sejam realizadas obras de melhoria na estrada que liga os Bairros São Miguel e Braço das Antas, no trecho que menciona
Indicação 09 - Sejam executadas obras de patrolamento e cascalhamento nas estradas dos Bairros Braço das Antas, Roseta, Criciúma e Lambert
Indicação 10 - Sejam realizadas obras de patrolamento e cascalhamento nas estradas que ligam os Bairros São Miguel e Meia Légua e os Bairros São Miguel e 
Água Branca
Indicação 11 - Sejam realizadas obras de patrolamento e cascalhamento da estrada que liga o Bairro São Miguel à Cambuí margeando à BR 381
Indicação 12 - Sejam realizadas obras de melhoria nos bueiros localizados na estrada do Bairro São Miguel, nas proximidades da Igreja
Indicação 13 - Seja construída uma Unidade Básica de Saúde no Bairro Congonhal
Indicação 14 - Seja instalado um parquinho no Bairro Nunes de Cima
Indicação 15 - Sejam executadas obras de limpeza no acesso, na Praça e nas vias do Bairro Congonhal
Indicação 16 - Sejam executadas obras de melhoria na pavimentação no cruzamento das Ruas Felipe dos Santos e Joaquim Augusto da Cunha
Indicação 17 - Sejam executadas obras de melhoria na pavimentação no cruzamento das Ruas Coronel Lambert e Lino Lopes da Conceição
Indicação 18 - Sejam realizadas obras de melhoria na pavimentação no cruzamento das Ruas Osório Marques e João Moreira Salles
Indicação 19 - Seja intensificada a fiscalização quanto ao cumprimento à Lei Municipal nº 1865 do ano de 2006, que trata da limpeza dos lotes
Indicação 20 - Sejam realizadas obras de calçamento e iluminação na Rua Conceição Baltar, localizada no Bairro Congonhal
Indicação 21 - Sejam executadas obras de reforma no Banheiro Público localizado na Praça Professor Maximiano Lambert, Largo do Mercado Municipal
Indicação 22 - Sejam executadas obras de pavimentação na Rua Campo Cumprido, no Bairro Santo Antonio
Indicação 23 - Sejam realizadas obras de pavimentação nas Ruas Benedito Fideliz Vaz e Antonio Guilherme da Silva, localizadas no Bairro Jardim Américo
Indicação 24 - Sejam executadas obras de manutenção na estrada do Morro do Cruzeiro
Indicação 25 - Seja feito trabalho de limpeza às margens das estradas rurais do Município
Indicação 26 - Seja feito trabalho de limpeza e reparo no gramado existente na Praça da Bíblia
Indicação 27 - Sejam feitos trabalhos de manutenção nos bueiros e limpeza na estrada do Bairro Água Branca
Indicação 28 - Seja executado trabalho de limpeza às margens da estrada de acesso ao Bairro Serra do Cabral, no local que menciona
Indicação 29 - Sejam executadas obras de melhoria na estrada que liga os Bairros Congonhal e Rio do Peixe
Indicação 30 - Seja feito trabalho de limpeza no entorno do campo de futebol do Bairro Congonhal
Indicação 31 - Seja estabelecido o estacionamento em um só lado da via, na Avenida Tiradentes
Indicação 32 - Sejam executadas obras de pavimentação em trecho das Ruas Ianomame e Camaiurá, no Bairro Jardim Vale do Sol
Indicação 33 - Sejam executadas obras de pavimentação e iluminação na Rua 1 , localizada no Bairro Congonhal
Indicação 34 - Que o Município interceda junto ao Governo do Estado buscando a reforma do prédio da Delegacia de Polícia Civil
Indicação 35 - Sejam realizadas obras de pavimentação na Rua Vereador Antonio Antunes do Nascimento
Indicação 36 - Sejam executadas obras de pavimentação nas Ruas Benedito Birche, Luiz Carlos Pereira e São Benedito, localizadas no Bairro Rio do Peixe
Indicação 37 - Sejam executadas obras de pavimentação na Rua Cidir Furquim de Souza, no Bairro Santa Edwirges
Indicação 38 - Sejam realizadas obras de pavimentação na Rua Vereador Ildeu Lessa de Moura, no Bairro Nossa Senhora Aparecida
Indicação 39 - Sejam realizadas obras de pavimentação das Rua Projetada e Dita Honória bem como na Avenida dos Nascimentos, no Bairro Congonhal
Indicação 40 - Sejam executadas obras de pavimentação na Rua José Júlio Teófilo Filho, no Bairro Rio do Peixe
Indicação 41 - Sejam concluídas as obras de manilhamento na Rua São Caetano
Indicação 42 - Sejam realizadas obras de manutenção no calçamento na Rua Benedita Izabel da Silva, no Bairro Jardim Américo
Indicação 43 - Sejam realizadas obras de melhoria na ponte que liga os Bairros Jardim Santo Expedito e Vazes à BR 381
Indicação 44 - Sejam executadas obras de pavimentação em trecho das Ruas Joaquim Augusto da Cunha e Júlia Nogueira de Carvalho
Indicação 45 - Sejam realizadas obras de melhoria e pavimentação nas vias mencionadas no Bairro Jardim Vale do Sol
Indicação 46 - Sejam instaladas placas de sinalização na Avenida Bento Jacinto
Indicação 47 - Sejam realizadas obras de melhoria na pavimentação na Rua São Vicente de Paula
Indicação 48 - Sejam concluídas as obras de calçamento e instalação de rede de esgoto nos logradouros públicos dos Bairros Congonhal e Rio do Peixe
Indicação 49 - Sejam executadas obras de melhoria na pavimentação da Rua Capitão Zeferino de Brito Lambert
Indicação 50 - Seja executado trabalho de poda das árvores na Praça das Bandeiras
Indicação 51 - Seja executado trabalho de poda da grama na Praça das Bandeiras
Indicação 52 - Seja executado trabalho de acabamento junto às guias das calçadas nas ruas recentemente pavimentadas no Bairro Santa Edwiges
Indicação 53 - Sejam executadas obras de melhorias nas estradas rurais do Município
Indicação 54 - Seja elaborado projeto visando melhorar o escoamento das águas na Praça das Bandeiras

Vereadores), bem como Secretários Municipais, a recomposição 
dos subsídios foi de 10,67%, seguindo o índice divulgado pelo 
governo federal.

Os vereadores ressaltaram a importância de valorizar os 
funcionários, visto que o país passa por um período de 
instabilidade econômica. 

Outro projeto importante votado pelos vereadores foi o PL 
11/2016, que regularizou o pagamento do quinquênio aos 
servidores públicos municipais. Este projeto foi aprovado em 
duas reuniões extraordinárias, realizadas no mês de março. A 
Câmara Municipal já havia solicitado o envio desta proposição 
ao Executivo Municipal em 2015.

Além disso, os parlamentares apresentaram 54 indicações 
ao Executivo Municipal, solicitando melhorias em diversos 
pontos da cidade.
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Com o objetivo de apresentar à comunidade os projetos 
da Escola do Legislativo e do Parlamento Jovem, a Câmara 
Municipal realizou uma audiência pública na manhã  de 4 
de fevereiro. Participaram professores e diretores da rede 
estadual de ensino e população em geral. Também esteve 
presente o vereador Danilo de Moraes, da Câmara Municipal 
de Extrema, que coordena o projeto do Parlamento Jovem 
em Extrema.

A Escola do Legislativo terá como objetivo realizar ações 
voltadas para a formação sócio-política da comunidade, como 
palestras, cursos e eventos. O nome da escola será ‘Dr. Cláudio 
do Nascimento Magalhães’, uma homenagem ao professor, 
advogado e ex-vereador, que tanto lutou pela educação e 
promoção da cidadania em nosso município.

A proposição é de autoria da Mesa Diretora. O projeto recebeu 
cinco votos favoráveis, dois votos contrários e uma abstenção.

A criação desta escola tem por objetivo possibilitar a formação 
sócio-política da comunidade, em especial os jovens da cidade, 
fortalecendo assim a interação entre a Câmara Municipal 
e a população cambuiense. Além disso, a escola possui um 
papel importante em buscar sensibilizar os jovens para o 
conhecimento das práticas legislativas e sua importância para 
a vida democrática, para a aceitação do conflito e para a busca 
provocante da negociação e do consenso.

Segundo o professor Rildo Cosson, em seu livro “Escolas 
do Legislativo, Escolas da Democracia”, produzido pela 
Câmara dos Deputados, “a noção do que é uma escola não se 
restringe a um espaço qualquer destinado ao ensino. Escola 
pode denominar, igualmente, um conjunto de princípios ou 
doutrinas que reúne artista e pensadores ou até mesmo uma 
agremiação carnavalesca, como nossas escolas de samba. 
No caso das escolas do legislativo, entretanto, é a noção mais 
imediata e tradicional de escola que se busca verificar quando 
se observa a sua constituição”.

A ideia das escolas do legislativo surgiu em 2003, com a criação 
da Associação Brasileira das Escolas do Legislativo - Abel, em 
Brasília/DF. Porém, registros remetem a 1992 o surgimento 
da primeira, na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, 
mas instalada efetivamente no ano seguinte. Desde então, o 
número de escolas em todo o país não parou de crescer. O 
projeto deu tão certo que o estado possui o maior número de 
escolas do legislativo do país.

Cabe ressaltar que a criação de uma escola do legislativo 
em nada se compara às escolas e ao sistema educacional 
tradicional, regido pelo Ministério da Educação e Secretaria 
Estadual de Educação. Ela passa a ser um complemento, 

projeto da Escola do legislativo é 
aprovado pela Câmara

audiência apresenta projetos da Escola do 
legislativo e parlamento Jovem

Já a adesão ao Parlamento Jovem tem por objetivo chamar 
os jovens para participarem dos debates que contribuam 
para a melhora da vida em sociedade, transmitindo noções 
sobre política, como funcionam os três poderes, entre outros 
assuntos. Este projeto existe há 12 anos e foi criado pela 
Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Porém, desde 2012, 
ele foi expandido aos municípios mineiros.

A coordenadora do Parlamento Jovem em Pouso Alegre, Mônica 
Franco, trouxe um pouco desta experiência aos convidados, 
mostrando a importância e os resultados práticos obtidos.

O projeto foi bem recebido pelos professores das escolas, 
que acreditam que será um instrumento a mais na formação 
cidadã.

Foi aprovado na segunda reunião ordinária da Câmara 
Municipal, realizada na terça-feira, 16 de fevereiro, o 
Projeto de Resolução que cria a ‘Escola do Legislativo Dr. 
Cláudio do Nascimento Magalhães’.

uma ação social promovida pela Câmara Municipal, 
que atuará em parceria com as instituições de ensino e 
voluntários, não gerando custo algum para a Casa de Leis. 
A coordenação e a execução dos trabalhos referentes à 
escola ficarão a cargo dos servidores já lotados no quadro 
da Câmara Municipal, não sendo necessária alteração da 
estrutura da Casa de Leis.

Será através da ‘Escola do Legislativo Dr. Cláudio do 
Nascimento Magalhães’ que a Câmara Municipal de 
Cambuí poderá promover palestras, cursos de formação 
para funcionários, vereadores e comunidade em geral, em 
parceria com a Escola do Legislativo da Assembleia de Minas 
e a própria Abel.
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Câmara inaugura projeto
parlamento Jovem 2016

Foi realizada na quinta-feira, 10 de março, a sessão solene de 
instalação do projeto ‘Parlamento Jovem Minas 2016’. Cerca 
de 30 alunos das redes pública e particular compareceram 
ao lançamento e irão participar das atividades. Diretores e 
representantes das escolas também prestigiaram o evento.

O ‘Parlamento Jovem’ é uma iniciativa da Assembleia de 
Minas, em parceria com a PUC Minas. Criado em 2004, tem 
como objetivo promover a formação política e social dos 
jovens estudantes do ensino médio. 

O Presidente da Câmara, abriu a cerimônia ressaltando a 
importância da formação cidadã dos jovens. “É fundamental 
que voltemos nossos olhos ao que realmente representa 
a política em nossas vidas, para que nos tornemos mais 
participativos e atuantes nas escolhas de nossos governantes, 
que irão definir os destinos de nossa comunidade”, disse. 
“Entender como funciona a política, principalmente a diferença 
entre política e politicagem, é imprescindível para nosso 
conhecimento”, completou.

O Secretário de Educação de Cambuí, também ressaltou a 
importância deste projeto, destacando que a formação política 
dos jovens é fundamental no atual cenário do país. “A Escola 
do Legislativo e o Parlamento Jovem têm este objetivo: 
despertar em vocês, jovens estudantes, esse interesse pelos 
temas que possibilitam a  formação política e cidadã, através 
de atividades que os levem a compreender os poderes de 
nossa sociedade”, afirmou.

A solenidade contou com a participação do vereador Hércules 
Divino de Faria, da cidade de Monte Sião. Ele também é o 
coordenador da Escola do Legislativo daquela cidade e contou 
um pouco da experiência vivenciada através do Parlamento 
Jovem desde 2014. “Quero parabenizar o legislativo de 
Cambuí por ter aderido a este projeto que é muito bom. Temos 
visto ótimos resultados em Monte Sião e torço para que, aqui, 
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também alcancem estes objetivos”, falou.

Já a coordenadora do Parlamento Jovem da Câmara 
Municipal de Cambuí, Laila Salman, ressaltou a importância da 
participação dos jovens. “Vocês são a peça fundamental para 
que este projeto aconteça. Parabenizo pela disposição que 
tiveram em estar aqui”, comentou. “É muito importante esta 
iniciativa de vocês em se tornarem multiplicadores do que irão 
conhecer aqui”, reforçou. Ela também se dirigiu aos diretores, 
agradecendo pela parceria e carinho pelo qual tiveram ao 
acolher este projeto e abrir as portas das escolas para ele.

A organização apresentou um vídeo que contou um pouco da 
história do Parlamento Jovem Minas e também sobre o tema a 
ser estudado este ano: Mobilidade Urbana. Este tema foi definido 
durante a realização da plenária estadual do Projeto, realizada em 
outubro do ano passado. O objetivo será perceber as necessidades 
deste segmento para o bom andamento da sociedade. 

Os estudantes farão um diagnóstico da realidade local e, a 
partir daí, irão elaborar propostas que serão encaminhadas 
ao Legislativo Municipal. Tudo o que for definido também 
seguirá para a plenária regional, a ser realizada em Ouro Fino 
e, caso sejam aprovadas, seguirão para a plenária estadual, 
em Belo Horizonte, na Assembleia Legislativa, onde poderão 
se tornar projetos de lei de iniciativa popular e encaminhados 
aos deputados.

A jovem Beatriz Lopes, aluna do primeiro colegial da Escola 
Estadual Antônio Felipe de Salles, disse estar empolgada para 
participar do projeto. “Espero aprender um pouco mais sobre 
a política para poder contribuir com minha cidade, meu estado 
e meu país”, destacou.

Os encontros acontecem às quartas-feiras, às 15h, no Plenário 
da Câmara Municipal, onde os estudantes recebem noções de 
política, cidadania e mobilidade urbana.
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audiência debate política Municipal de 
Meio ambiente

A Câmara Municipal, sempre preocupada em debater com 
a população os mais diversos assuntos de interesse da 
comunidade, realizou na noite do dia 3 de março, Audiência 
Pública sobre a Política Municipal de Meio Ambiente (PMMA).

O projeto, enviado pelo Executivo, está tramitando na casa 
desde o ano passado. Várias discussões já ocorreram desde 
então, culminando, agora, com a realização deste evento.

De acordo com o Presidente da Câmara, o objetivo da Câmara 
ao propor estes debates é que não haja dúvidas, nem da 
sociedade, nem dos demais parlamentares em relação ao 
projeto. Além do presidente, participaram os vereadores José 
do Carmo, Olímpio Cláudio e Lúcia Leite.

A audiência foi conduzida por Renato Aguiar, chefe do 
Departamento de Meio Ambiente da Prefeitura Municipal, 
que destacou os principais pontos da proposta e esclareceu 
as dúvidas dos presentes. Além dele, o consultor 
ambiental Lucas Furquim também contribuiu explicando as 
facilidades que a implantação da PMMA trará para a cidade, 
principalmente no que se refere as licenças ambientais para 
empreendimentos. E foi justamente este ponto do projeto o 
mais debatido.

Tanto Aguiar quanto Furquim explicaram que, com a aprovação 
do Política, o município ficará responsável por fazer a liberação 
das licenças para pequeno e médio empreendimento, não 
sendo mais necessário o desgaste de se locomover até 
Varginha. Além disso, os valores das taxas a serem recolhidas 
ficarão mais baratas que as do Estado.

“Vai facilitar muito, porque temos que nos deslocar até 
Varginha e lá pedir o licenciamento, que pode demorar meses 

AUDIÊNCIAS PÚBLICAS

para ser liberado. Isso sem contar os gastos, que contribuem 
para o aumento dos custos para o empreendedor”, disse o 
consultor ambiental. 

Renato ressaltou que este é “um projeto importante para o 
município, pois define diretrizes para o meio ambiente”. 

Outro ponto debatido foi o descarte de óleos, graxas e outros 
resíduos produzidos por oficinas mecânicas e lava rápidos. 
Todos deverão ter uma licença concedida e um plano para 
que estes resíduos não cheguem até a linha coletora de água 
e esgoto. 

A proposta, agora, será debatida nas reuniões das comissões 
permanentes para que, posteriormente, possa ser votada. Para 
quem quiser conhecer mais detalhes sobre a Política pode 
acessar o projeto no site da Câmara.

audiência discute o
plano Municipal de Cultura

A Câmara Municipal realizou, no dia 17 de março, audiência 
pública para debater a Política Municipal de Cultura. A 
proposição, encaminhada pelo Executivo Municipal em 
dezembro de 2015, tem por objetivo criar uma estrutura para 
fomentar o setor na cidade, criando ferramentas para seu 
desenvolvimento.

A explanação sobre o projeto foi feito pela chefe do 
Departamento de Cultura, Ísis de Oliveira Macedo, e pelo 
produtor cultural, Tadeu Braga. Eles comentaram sobre a 
importância da lei e de onde veio a iniciativa.

A Política Municipal de Cultura estabelece o papel do Poder 
Público Municipal na gestão da cultura, explicita os direitos 
culturais que devem ser assegurados a todos os munícipes e 
define pressupostos que fundamentam as políticas, programas, 
projetos e ações formuladas e executadas pela Prefeitura 
Municipal de Cambuí, com a participação da sociedade, no 
campo da cultura. 

Ísis apresentou um diagnóstico feito pelo departamento dos 
segmentos culturais existentes em Cambuí. Surpreendeu ao 
dizer que “ainda falta muito para criar uma identidade cultural” e 
destacou o ‘Virado de Banana’ como principal atrativo. Vale ressaltar 
que o prato já se tornou patrimônio tombado do município.

Já Tadeu Braga falou do Sistema Nacional de Cultura e como 
ele será aplicado no município, com a criação do Conselho 
Municipal e do Fundo Municipal. Ele explicou que estas são 
ferramentas de gestão que auxiliam no fomento do setor, 
podendo contribuir para a divulgação de ações e apoio a 
produtores culturais. 

Ao final das explanações foi aberto o momento para perguntas 
e debates entre os presentes, onde cada um pode expor 
suas opiniões. O Presidente da Câmara, falou que é papel da 
Casa de Leis “proporcionar os debates sobre os projetos que 
são apresentados e que ajudam a construir a cidadania no 
município”.
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reunião entre representantes dos 
municípios discute asfalto da MG-295

A Câmara Municipal de Cambuí sediou na terça-feira, 22 de 
março, uma reunião para debater a viabilidade do asfaltamento 
da rodovia MG-295, trecho entre Cambuí e Consolação, 
sonho antigo de muitos cidadãos. Para tanto, foi convidado o 
coordenador do Fórum Regional - Território Sul, Ercílio Lorena.

A presença do coordenador nesta reunião teve por objetivo 
fortalecer junto ao Governo de Minas a necessidade desta 
obra para região. Vale lembrar que outras tentativas já foram 
realizadas para se alcançar este objetivo. 

Estiveram presentes representantes dos municípios de 
Cambuí, Córrego do Bom Jesus e Paraisópolis.

“Esta estrada é muito importante para a região, pois ajudará a 
desafogar o trânsito da Fernão Dias e criará um acesso direto 
para o Vale do Paraíba e Rio de Janeiro”, afirmou o presidente 
da Câmara Municipal de Cambuí. 

“A ideia de convocarmos esta reunião veio da realização do 
Fórum Regional, realizado em Varginha, onde defendemos a 
importância do asfaltamento desta estrada, reivindicação esta 
colocada em pauta”, explicou o prefeito de Cambuí, Dirceu 
Marques Dias.

Ercíllio Loreiro explicou aos presentes quais são os objetivos 

dos fóruns regionais, instância criada pela atual gestão estadual. 

A ideia é ouvir as reivindicações das regiões de Minas Gerais e 
os anseios por mudanças. Sobre a reivindicação, ele acredita 
ser justa e se colocou à disposição para levar esta demanda 
ao Governador. “Tenho que ser parceiro de vocês e acredito 
que este movimento aqui, hoje, é o primeiro passo para isso”, 
afirmou.

O próximo passo a ser dado é recolher o maior número de 
assinaturas em um documento final que será encaminhado a 
Belo Horizonte, mostrando a importância desta estrada para 
Estado, principalmente para o extremo sul de Minas. 
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