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ÁGUA: VAMOS PRESERVAR PARA NÃO FALTAR

CÂMARA

• Reduza o tempo no chuveiro.
• Feche a torneira ao escovar os dentes, fazer a barba e ao ensaboar a louça.
• Máquinas de lavar louças e roupas devem ser usadas totalmente cheias.
• Não jogue lixo no vaso sanitário.
• Não use mangueira para varrer folhas e outros resíduos das calçadas.
• Vazamentos em canos, torneiras e nas descargas devem ser consertados assim que detectados.
• Lave o carro com balde e um pano. Não use mangueira.
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Denuncie abusos quanto ao uso inadequado, furtos e “gatos” de água.
Ouvidoria do SAAE 98799-2102
ACESSE AS REUNIÕES DA CÂMARA MUNICIPAL NO
YOUTUBE E NO FACEBOOK

CÂMARA MUNICIPAL DE CAETÉ

Gestão 2017 da Câmara Municipal é
marcada por expressiva participação popular
A população caeteense compareceu às primeiras reuniões ordinárias, em grande
número, cobrando soluções para as demandas apresentadas. (Pág. 03)

Com objetivo de dar ainda mais transparência aos trabalhos do Legislativo e aumentar as possibilidades de participação popular e o exercício da
cidadania, a Câmara Municipal de Caeté criou um canal no YouTube onde são postados todos os vídeos das reuniões transmitidas pela Casa
Legislativa.
Dessa forma, o cidadão que não pôde comparecer às reuniões ou assistir a transmissão ao vivo, poderá assistir posteriormente os vídeos no canal e
tomar conhecimento do que acontece na Casa Legislativa, no momento que lhe for mais oportuno.
Também no site da Câmara, é possível assistir aos vídeos das quatro últimas reuniões transmitidas. Além disso, as transmissões ao vivo agora também
são feitas no Facebook, na Fanpage da Câmara.
Inscreva-se em nosso canal no YouTube, curta a nossa página no Facebook e que por dentro dos trabalhos do Legislativo.

FALE COM SEU VEREADOR
Adilson dos Santos Moreira
Telefone: 3651-8069

Alex Magalhães
Telefone: 3651-8073

Paulo Cecílio Bicalho
Telefone: 3651-8064

e-mail: adilsonprofessor@camaradecaete.mg.gov.br

e-mail: alexmagalhaes@camaradecaete.mg.gov.br

e-mail: rodelao@camaradecaete.mg.gov.br

Antônio Monteiro da Silva

Antônio Carlos
Gonçalves/Lorindo

Nilo Teixeira Filho

Telefone: 3651-8086

Telefone: 3651-7772

Telefone: 3651-8063

e-mail: tonhaomonteiro@camaradecaete.mg.gov.br

e-mail: lorindo@camaradecaete.mg.gov.br

e-mail: nilotx@camaradecaete.mg.gov.br

Diêmerson Neves Porto

Fernando José da Silva

Sérgio Ferreira dos Santos

Telefone: 3651-8178

Telefone: 3651-7792

e-mail: diemersonporto@camaradecaete.mg.gov.br

e-mail: nandosilva@camaradecaete.mg.gov.br

Guilherme Gustavo e
Souza Rosa

João Carlos Costa

Telefone: 3651-8081

Telefone: 3651-8075

e-mail: guilhermerosa@camaradecaete.mg.gov.br

e-mail: joaocarlos@camaradecaete.mg.gov.br

Telefone: 3651-4108
e-mail: sergiosantos@camaradecaete.mg.gov.br

Público presente na 3º Reunião Ordinária

A Casa Legislativa apoia manifestação popular contra a Reforma da Previdência (PEC 287/2016)
Os parlamentares entendem que é inaceitável uma Reforma da Previdência que viole os direitos e garantias fundamentais e
que propõe piorar as condições de vida da população brasileira (Pág. 04)

Presidente da Câmara cobra
redução dos preços do
combustível na Rádio Itatiaia

Câmara Municipal de Caeté
comemora o Dia Internacional da
Mulher em grande estilo

PROCON CÂMARA
em ação

A Casa Legislativa abraça a manifestação
pacíca da população contra os preços de
gasolina praticados na cidade. (Pág. 02)

A comemoração teve início pela manhã com
diversas atividades e fechou com chave de ouro
à noite com a Solenidade de Entrega dos Troféus
às Homenageadas. (pág. 03)

Conra algumas das ações do PROCON CÂMARA
neste primeiro quadrimestre. (Pág. 04)

CÂMARA MUNICIPAL DE CAETÉ

Jadson do Bonsucesso
Rodrigues
Telefone: 3651-8078
e-mail: jadsonpardal957@camaradecaete.mg.gov.br

José Raimundo
Gomes/Tequinho
Telefone: 3651-8076
e-mail: tequinhogomes@camaradecaete.mg.gov.br

A CÂMARA ESTÁ DE PORTAS
ABERTAS PARA VOCÊ!
Compareça às reuniões e exerça o
seu papel de cidadão.
Toda terça-feira, às 18h30

TUDO QUE É DISCUTIDO E VOTADO NA CÂMARA INTERFERE NA VIDA
DE CADA CIDADÃO CAETEENSE! PARTICIPE DAS DECISÕES!
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EDITORIAL
Caro leitor,
Trazemos para você a primeira edição do Informativo/2017 com um resumo dos trabalhos da Câmara nesse primeiro quadrimestre.
Ao assumir a presidência da Mesa Diretora, assumi junto o compromisso de investir na qualidade do trabalho prestado pela Casa Legislativa, com
atitudes rmes, legais e responsáveis, para que as atribuições do Legislativo sejam devidamente cumpridas e contribuam para o crescimento contínuo
de nossa Caeté.
Temos também como foco aproximar cada vez mais o cidadão da Câmara Municipal para que ele participe das decisões e da vida política da nossa
cidade. Os níveis de participação são diversos e cabe à Casa criar os meios para que ela de fato aconteça. Dessa forma, buscamos ampliar a
transparência das atividades do Legislativo, através de ações como a extensão da transmissão ao vivo das reuniões que agora também é feita em nossa
FanPage do Facebook, disponibilização dos vídeos das reuniões no Canal do YouTube e publicação das despesas dos vereadores no site da Câmara.
Assim, o cidadão pode, não só acompanhar de perto o que acontece na Casa Legislativa, mas também atuar opinando, reivindicando e defendendo
seus interesses.
Muito nos incentiva ver a expressiva participação popular nas primeiras reuniões realizadas na Casa, este ano. A manifestação popular tem grande
força e é uma mola propulsora para os trabalhos do Legislativo.
Neste primeiro quadrimestre também realizamos o Evento em Homenagem ao Dia Internacional da Mulher e a Solenidade de Entrega dos Títulos de
“Estudante Nota 10”. Esses eventos são tradicionais na Câmara Municipal e objetivam, no primeiro caso, reconhecer o valor da mulher em nossa
sociedade e no segundo, incentivar e valorizar a dedicação aos estudos dos alunos de nosso Município, além de ambos aproximarem a população da
Câmara Municipal, rearmando que essa é a Casa do povo.
Muito ainda precisa ser feito e temos trabalhado para atender os anseios da população caeteense. Nossa cidade hoje, não diferente do restante do
País, apresenta carências na área de segurança, educação, saúde. O cenário atual não é dos melhores, mas, acreditem, temos lutado para mudar essa
realidade dentro daquilo que cabe à Casa Legislativa, mas também buscando, junto a quem é de competência, soluções para os problemas
enfrentados. Acreditamos que juntos, unindo forças, podemos construir a Caeté que tanto sonhamos.
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GUILHERME ROSA APRESENTA INDICAÇÕES EM PROL DO
MUNICÍPIO
O Vereador Guilherme Rosa fez várias indicações ao Executivo, entre elas limpeza e capina no entorno da Igreja
do Rosário, reforma do muro do cemitério do Rosário, serviços de operação tapa-buracos na Rua Maria Joana
Duarte e instalação de academia ao ar livre no lote institucional do Município, localizado na Travessa Helena
Maciel.

JOÃO CARLOS CONSEGUE ÔNIBUS ESCOLAR PARA CAETÉ
Atendendo a indicação do Vereador João Carlos Costa, o Deputado Laudívio Carvalho, através de emenda
parlamentar, destinou um ônibus escolar para o município de Caeté. Dessa forma, a Secretaria Municipal de
Educação conta agora com mais um ônibus para atender às demandas da população.

PARDAL COBRA DO EXECUTIVO SERVIÇO DE APREENSÃO DE
ANIMAIS SOLTOS NAS RUAS
O Vereador Jadson do Bonsucesso Rodrigues/Pardal fez uso da palavra em várias reuniões ordinárias da Casa
para cobrar do Executivo o serviço de apreensão de animais soltos nas ruas e praças da cidade, bem como o
serviço de limpeza urbana, relatando os transtornos que a falta dos serviços traz para o município de Caeté.
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Informativo criado pela Portaria nº 024 de 17 de julho de 2003.
Produzido pela Câmara Municipal de Caeté.
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Vereadores: Adilson Moreira dos Santos, Alex Magalhães, Antônio Monteiro da Silva, Antônio Carlos
Gonçalves/Lorindo, Fernando José da Silva, Jadson do Bonsucesso Rodrigues, João Carlos Costa, Nilo Teixeira Filho,
Paulo Cecílio Bicalho, Sérgio Ferreira dos Santos.
Jornalista responsável: Danúbia Júlia do Couto Lima – 0020116/MG
Revisão: Dágma Corradi Franco
Diagramação e impressão: R&S Comunicação Visual
Tiragem: 5.000 exemplares
Custo da publicação: R$ 0,46 por unidade - Lei Municipal 1948/45
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TEQUINHO PEDE APURAÇÃO SOBRE A DEMORA NOS
ATENDIMENTOS DO SAMU
O vereador Tequinho, em reunião presidida por ele, solicitou à Comissão de Saúde e Meio Ambiente que
averiguasse o motivo da demora nos atendimentos do SAMU que leva em torno de 40 minutos para chegar ao
local após ser acionado. Tequinho elogiou o trabalho da equipe do SAMU e disse saber que a demora no
atendimento não é culpa dos funcionários.

NILO TRAZ POSTO ÓTIMO ITINERANTE PARA CAETÉ
Em atendimento à solicitação do vereador Nilo Teixeira Filho, o Posto Ótimo Itinerante esteve em Caeté no
período de 13 a 17 de março. Nessa ação, foi possível solicitar o Cartão Sênior, que permite a gratuidade para
quem possui 65 anos ou mais, além da compra e recarga do Cartão Cidadão.

CÂMARA APURA PRÁTICA ABUSIVA DOS
PREÇOS DO COMBUSTÍVEL EM CAETÉ

Câmara Municipal nomeia comissão para apurar os
preços do combustível praticados na cidade.

O Presidente Guilherme Rosa esteve, no dia 9 de
março, em entrevista na Rádio Itatiaia para falar
sobre o alto preço do combustível em Caeté, tendo
em vista que o Vereador Alex Magalhães denunciou,
em reunião ordinária, a possível formação de cartel
neste setor, com base na igualdade do preço
praticado pelos postos de gasolina da cidade.
Na entrevista, Guilherme esclareceu que o valor do
combustível em Caeté está acima do praticado nos
municípios vizinhos, inclusive, no distrito de Roças
Novas. O Presidente ressaltou que a manifestação
pacíca da população foi a motivação para que a
Câmara Municipal buscasse soluções para o
problema, com a formação de uma comissão para
investigar o caso e a realização de audiência pública
que irá discutir o assunto com as autoridades
responsáveis. A Comissão é composta pelos
vereadores Alex Magalhães, João Carlos e Sérgio
Santos, Procon Câmara e membros da OAB.

RODELÃO TRABALHA EM PROL DO DISTRITO DE ROÇAS NOVAS
E REGIÃO DE POSSES
Atento às necessidades do distrito de Roças Novas e da região de Posses, o vereador Paulo Cecílio/Rodelão fez
diversas solicitações de melhorias para essas regiões, através de indicações. Entre elas, reforma da Escola
Municipal “Padre Gilson da Silveira Goulart”, em Roças Novas e reforma da quadra esportiva e do telhado da
Escola Municipal “Pedro José Ferreira”, em Posses.

SERGINHO QUER QUE SERVIÇO DE MOTOTAXI SEJA
REGULARIZADO
Tramita na Casa Legislativa Projeto de Lei nº 004/2017, de autoria do vereador Serginho, que regulamenta o
exercício das atividades de mototaxi, motoboy e “motofrete”. O objetivo é estabelecer no município um modelo
operacional padrão regulamentado, trazendo maior segurança para os prossionais e os usuários desses
serviços.
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POPULAÇÃO TEM PARTICIPADO ATIVAMENTE
DAS REUNIÕES DA CÂMARA

No dia 2 de fevereiro, foram eleitos para compor o Colegiado Executivo dos Fóruns Regionais do Governo do
Estado de Minas Gerais o vereador Adilson dos Santos Moreira e o Prefeito de Nova União, Ailton Guimarães
Rosa, como representantes dos municípios de Caeté, Sabará, Nova Lima, Rio Acima, Raposos, Santa Luzia,
Taquaraçu de Minas e Nova União.

ALEX CONQUISTA PADARIA COMUNITÁRIA PARA O
BAIRRO BONSUCESSO
O Vereador Alex Magalhães e a Presidente da Associação do Bairro Bonsucesso, Márcia Nunes, assinaram
convênio com a empresa AngloGold para instalação da padaria comunitária na cidade. O projeto beneciará
mais de 2.000 famílias com curso de panicadores e com pão de qualidade a preço mais baixo.

TONHÃO PEDE MELHORIAS PARA O BAIRRO DESCHAMPS
O vereador Antônio Monteiro/Tonhão fez diversas indicações em benefício da população, em especial, dos
moradores do bairro Deschamps. Entre elas, pavimentação asfáltica e reparo no corrimão da escada localizada
na Rua Pedra Negra, recomposição da rede de esgoto, na Rua Arcanjo Pereira, substituição de manilhas do
córrego que atravessa a Rua Pedra Azul por galeria.

Público presente na 6ª Reunião Ordinária

Desde a primeira reunião ordinária deste ano que a população caeteense tem se feito presente na Casa Legislativa. Assuntos de interesse da população
como os altos preços do combustível, seleção de beneciários do transporte universitário e demandas das comunidades estão sendo acompanhados de
perto pelos cidadãos.
O Presidente Guilherme Rosa preza em sua gestão por estimular a participação política, pois acredita que é através dela que a cidadania é exercida em
sua plenitude. Além disso, segundo Guilherme, a manifestação popular traz maior força para as lutas que muitas vezes ultrapassam as atribuições do
legislativo e precisam ser levadas a outras instâncias.
A participação política exige o conhecimento sobre o que ocorre no município, estado e país e percebemos que cada vez mais o cidadão tem se
conscientizado dessa necessidade de estar informado. Assim, a Câmara Municipal se empenha para disponibilizar diversos meios de comunicação,
fazendo chegar à população informações atualizadas.
Hoje, o trabalho dos vereadores pode ser acompanhado de perto das seguintes formas:
•Comparecer às Reuniões Ordinárias da Câmara;
•Ler o informativo da Câmara e os jornais da cidade;
•Acessar o site da Câmara: www.camaradecaete.mg.gov.br;
•Procurar os vereadores;
•Assistir à transmissão, ao vivo, das reuniões ordinárias pelo site da Câmara ou pela FanPage no Facebook;
•Assistir aos vídeos das reuniões disponibilizados no canal do YouTube;
•Acessar a página da Câmara no facebook.

LORINDO É O CORREGEDOR DA CÂMARA MUNICIPAL NA
GESTÃO 2017
O vereador Antônio Carlos Gonçalves/Lorindo foi eleito Corregedor da Câmara Municipal para o exercício de
2017, sendo de sua competência, entre outras, cumprir e zelar pelo cumprimento do Código de Ética e Decoro
Parlamentar, corrigir os usos e abusos dos vereadores, instaurar sindicâncias para apurar denúncias ou qualquer
infração imputada ao vereador.

DIÊMERSON REIVINDICA MELHORIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
EM ANTÔNIO DOS SANTOS
O Vereador Diêmerson Neves Porto, indicou ao Presidente da Casa Legislativa o agendamento de uma reunião
com autoridades no distrito de Antônio dos Santos para tratar sobre Segurança Pública naquela localidade. A
reunião aconteceu no dia 27 de abril, quando foram discutidas soluções para os problemas da segurança no
Distrito.

FERNANDO PEDE ESCLARECIMENTOS SOBRE O PROJETO APOLO
Atendendo solicitação do vereador Fernando José da Silva, representantes da Vale estiveram, no mês de abril, na
Câmara Municipal, para apresentação e detalhamento do Projeto Apolo. O Projeto ainda se encontra em
andamento, não sendo possível denir uma data para implantação, pois depende da liberação do licenciamento
ambiental pelo Governo do Estado.

CÂMARA MUNICIPAL DE CAETÉ COMEMORA O
DIA INTERNACIONAL DA MULHER EM GRANDE ESTILO
O tradicional evento em homenagem ao Dia Internacional da Mulher,
promovido pela Câmara Municipal, aconteceu no dia 31 de março com a
participação de inúmeras caeteenses que prestigiaram as atividades
abrilhantando a belíssima festa.
As comemorações tiveram início às 8 horas com um farto café da manhã
patrocinado pelo Supermercado Avenida. As participantes
parabenizaram a organização e a variedade do café. Nesse momento,
também esteve presente a Drogaria Avenida realizando a ação saúde
com medição de glicose e pressão arterial. Após o café, os professores
Marco Aurélio e Gabriel comandaram, com bastante animação, o
aquecimento para a caminhada que seguiu pela avenida principal da
cidade até à Praça Dr. João Pinheiro.
No centro da cidade, as mulheres puderam desfrutar das ocinas, que
contou com a participação do Instituto Embelleze, oferecendo serviços de
design de sobrancelhas, cortes de cabelo e manicure. A Drogaria Cena
Câmara Municipal homenageia a Juíza de Direito, Dra. Raquel
Santo Antônio realizou a medição de glicose, aferição de pressão arterial e
Bhering Nogueira Miranda, por sua competência e excelente
análise capilar. O Boticário também esteve presente, dando dicas de
serviço prestado ao Judiciário. Dra. Raquel exerceu suas funções
na Comarca de Caeté nos anos de 2004 a 2008
beleza e fazendo demonstração dos produtos, como limpeza de pele,
maquiagem e, ao nal, realizou sorteio de brindes entre as participantes.
Também houve a participação do PROCON CÂMARA nas ocinas
divulgando seu importante trabalho de proteção ao consumidor.
Ainda pela manhã, aconteceu no Cine Teatro a palestra “Autoconhecimento: a chave para assumir as rédeas de sua vida”, com a coach de vida Marina
Ornelas. No nal da palestra, a Câmara Municipal realizou o sorteio de brindes cedidos pela Clínica Saúde Vida e pela Assistencial Santa Clara.
À noite, aconteceu, no Cine Teatro Caeté, a solenidade de entrega dos troféus às homenageadas, seguido do belíssimo Concerto com João Di Souza
(Tatá Sympa) e Robério Molinari que emocionou a todos os presentes fechando com chave de ouro as comemorações em homenagem ao Dia
Internacional da Mulher. Vale ressaltar que há anos a Câmara Municipal de Caeté não reunia em seus eventos representantes dos três poderes. No
entanto, nesse evento, estiveram presentes, junto ao Poder Legislativo, os Poderes Executivo, representado pelo Prefeito Municipal Lucas Coelho e
Judiciário, representado pela Juíza de Direito, Dra. Raquel Bhering.
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PROCON CÂMARA CELEBRA O DIA DO CONSUMIDOR
LEVANDO INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

O PROCON CÂMARA também esteve presente no Evento em
Homenagem ao Dia Internacional da Mulher divulgando
o seu trabalho e prestando orientações ao público.

Comemorado anualmente no dia 15 de março, o Dia do Consumidor foi
instituído com o objetivo de lembrar os direitos do consumidor e protegê-los.
O PROCON CÂMARA aproveitou esta data para levar informações à
população sobre os serviços oferecidos pelo Órgão de Proteção ao
Consumidor e também sobre os direitos e deveres existentes nas relações de
consumo.
No dia 14 de março a equipe do PROCON CÂMARA realizou panetagem
na região comercial da Pedra Branca e no dia 15, Dia do Consumidor, a
ação foi próxima ao Poliesportivo.
O PROCON CÂMARA foi criado para orientar o consumidor sobre seus
direitos e intermediar conitos nas relações de consumo. Quando solicitado,
promove audiências de conciliação em busca de acordo. Se não houver
entendimento, o consumidor que se sentir lesado é orientado sobre quais
providências tomar. Além disso, avalia consultas e denúncias feitas por
entidades ou pessoas jurídicas e formula representações no Ministério
Público sobre irregularidades nas relações de consumo.
Para a solução de conitos, o interessado deve dirigir-se ao PROCON
CÂMARA portando carteira de identidade, CPF, comprovante de residência,
documentos relativos à compra e os protocolos de atendimento com a
empresa. O PROCON CÂMARA está localizado na Rua Dr. Israel Pinheiro,
105, Centro, e funciona de 9 às 17 horas. O contato pode ser feito pelos
telefones 3651-6051/3651-6849 ou pelo e-mail
proconcamara@camaradecaete.mg.gov.br.

PROCON CÂMARA REALIZA PESQUISA DE PREÇOS DE MATERIAIS ESCOLARES
O PROCON CÂMARA realizou, no mês de janeiro, pesquisa de preços de itens que compõem a lista de materiais escolares. Além disso, a
coordenadora do PROCON CÂMARA, Adriane Muniz, também elaborou um informativo no intuito de orientar as famílias na escolha do produto e do
menor preço, contribuindo para o consumo consciente.

PRESIDENTE DA CÂMARA INSTITUI COMISSÃO DE VEREADORES
PARA ACOMPANHAR SELEÇÃO DE BENEFICIADOS DO TRANSPORTE
UNIVERSITÁRIO GRATUITO

CÂMARA

No dia 26 de abril do corrente ano, a Câmara Municipal de Caeté realizou
a Solenidade de Entrega dos Títulos de “Estudante Nota 10” aos alunos das
escolas da rede pública municipal, estadual e privada de ensino do nosso
Município, que se destacaram nos cursos de ensino fundamental e médio
no ano letivo de 2016.
O Título de “Estudante Nota Dez” foi instituído através da resolução nº 170
de 2006, de autoria do vereador José Raimundo Gomes/Tequinho, como
forma de reconhecimento ao excelente desempenho dos alunos que
obtiveram o aproveitamento de no mínimo noventa por cento durante todo
o ano letivo. A indicação dos agraciados ao título é feita pela própria
instituição escolar, através do corpo docente de cada escola. Ao todo,
foram homenageados 28 alunos que receberam das autoridades presentes
a medalha, o diploma e, também, um kit de guloseimas fornecido pela
empresa Aritana.
Para fechar a noite, as crianças Rayane e Alice presentearam o público com
uma belíssima apresentação musical. Elas fazem parte do Projeto “Cantos
e Encantos”, idealizado pelo músico Herbert Fonseca e que oferece aulas
de canto e instrumentais, voltado para todos os públicos.

Presidente da Câmara, Prefeito Municipal, Diretora e
Aluna do Colégio IEPS no Evento "Estudante Nota 10"

LEGISLATIVO PARTICIPA DE FORMA ATIVA DO
GRUPO DE REVISÃO DO PLANO DIRETOR
A Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte e a Universidade Federal de Minas Gerais realizaram, no dia 22 de
fevereiro, no Anexo Administrativo da Prefeitura de Caeté, reunião do Grupo de Acompanhamento de Revisão do Plano Diretor do Munícipio de Caeté,
a m de dar início a quarta fase do processo de revisão, que consiste na implantação do espaço físico e digital do Plano Diretor. Os vereadores Serginho
e Antônio Monteiro/Tonhão participam do Grupo como representantes do Legislativo Municipal, sendo titular e suplente, respectivamente.
O Salão de Eventos da FEC foi escolhido para instalação do "Espaço Plano Diretor", destinado às atividades de revisão e aberto à participação popular.
O espaço foi inaugurado no dia 29 de março com a presença de representantes do poder público e da sociedade civil.

CÂMARA VOTA PROJETO QUE CONCEDE AUMENTO
SALARIAL AOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Vereadores aprovaram o Projeto em reuniões extraordinárias
para garantir o benefício aos servidores
A Câmara Municipal de Caeté realizou, no mês de abril, duas reuniões extraordinárias a m de votar os Projetos de Lei, de autoria do Executivo, que
dispõem sobre a concessão do aumento salarial aos servidores públicos municipais e a adequação ao piso salarial dos prossionais do magistério
público da educação básica.
Desde que a Casa Legislativa recebeu esses Projetos, os vereadores iniciaram os trabalhos para acelerar a tramitação deles, realizando reunião
conjunta das comissões e agendando reunião extraordinária, para que não houvesse prejuízo aos servidores municipais por parte da Câmara.
Os Projetos de Lei foram aprovados por unanimidade pelos vereadores presentes nas Reuniões Extraordinárias.

PROJETO “VISITE A CÂMARA”: LEGISLATIVO ABRE
AS PORTAS PARA A EDUCAÇÃO
A Câmara Municipal de Caeté, através do Projeto “Visite a Câmara”,
oferece a oportunidade para que os estudantes de nossa cidade
conheçam a função do Legislativo Municipal, sua história, atividades e
atribuições dos vereadores.

O Presidente da Câmara, Guilherme Rosa, encaminhou ofício ao Prefeito, no dia 27 de janeiro, solicitando a inclusão dos vereadores Antônio Monteiro
da Silva, Adilson dos Santos Moreira e Jadson do Bonsucesso Rodrigues na Comissão que acompanharia a Seleção para os Beneciados do Transporte
Universitário Gratuito.
O objetivo da solicitação foi de garantir a lisura e a transparência no processo de seleção, uma vez que é função precípua da Câmara Municipal
scalizar os trabalhos e ações do Poder Executivo.
Ocorre que os vereadores Adilson Moreira e Jadson/Pardal não participaram de todo o processo de seleção dos beneciados. De acordo com os
vereadores, eles participaram apenas da primeira reunião e não foram convocados para as demais.
Diante disso, a convite do Presidente Guilherme Rosa, membros da Comissão formada para selecionar os beneciados com o Transporte Universitário
estiveram presentes na Casa Legislativa no dia 07 de março e, ao término da reunião ordinária, prestaram esclarecimentos sobre todo o processo de
seleção.
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CASA LEGISLATIVA APOIA MANIFESTAÇÃO POPULAR
CONTRA A REFORMA DA PREVIDÊNCIA (PEC 287/2016)
A Câmara Municipal de Caeté encaminhou ao Congresso Nacional Moção de Repúdio à Reforma da Previdência (PEC 287/2016) que retira direitos
dos trabalhadores, em especial, daqueles que recebem um salário mínimo e das agricultoras e agricultores familiares, que são responsáveis pela
produção de aproximadamente 70% dos alimentos que vão à mesa do povo brasileiro.
A moção é de autoria do Vereador Adilson Moreira e, a pedido do vereador Tequinho durante a votação em plenário, foi assinada por todos os
vereadores a m de reforçar que a Câmara Municipal de Caeté é contra a aprovação da PEC 287/2016.
Os Vereadores entendem que, ao invés de medidas abusivas aos trabalhadores, o Governo Federal deve formular propostas de aperfeiçoamento das
receitas para nanciar a Seguridade Social, garantindo a devida destinação dos recursos arrecadados, combatendo os desvios e a sonegação de
contribuições e recuperando a dívida ativa para reaver os recursos da seguridade.
Para o Legislativo Caeteense é inaceitável uma Reforma da Previdência que viole os direitos e garantias fundamentais e que propõe piorar as condições
de vida da população brasileira.

JORNAL DA

O Projeto foi criado em 2015 e tem como objetivo incentivar o exercício
da cidadania e ampliar a interação e os mecanismos de interlocução do
Poder Legislativo Caeteense com a sociedade.
Assim, a Câmara Municipal de Caeté está de portas abertas para receber
a visita dos grupos estudantis. As escolas interessadas em participar do
projeto devem agendar a visita pelo telefone 3651-8079 ou pelo email:politicaspublicas@camaradecaete.mg.gov.br.

Visita dos alunos da Escola José Lourenço Laudate

