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TOMAM POSSE SERVIDORES DO PRIMEIRO
CONCURSO DA HISTÓRIA CÂMARA

especialista da lei 100 fala aos
servidores estaduais

No dia 31 de outubro, a Câmara de Mariana escreve mais um capítulo
da sua história. Aos 303 anos, a Casa de Leis recebe pela primeira
vez, servidores públicos de carreira que foram aprovados no concurso
realizado durante a atual gestão. O mês de outubro foi escolhido, pois é
quando se comemora o dia do servidor público. A posse aconteceu às
19 horas na Casa de Leis.

VEREADORES COBRAM E ESTUDANTES
RECEBEM AUXÍLIO TRANSPORTE
Durante o mês de setembro, a Câmara de Mariana e a Secretaria de
Educação se reuniram para regularizar a liberação do auxílio transporte
para os universitários. No mês de outubro, os repasses começaram a ser
feitos e os estudantes receberam R$100,00 para ajudar nas despesas
de deslocamento. “Quando nosso trabalho se volta para práticas que
incentivam a educação, nossa conquista é social. Sabemos do grande
número de moradores da cidade que estudam fora e que poderão ter
mais um incentivo para concluir seus estudos”, comemora o presidente
da Câmara, Bruno Mól. O benefício foi viabilizado pela Lei Municipal nº
1.845, em 8 de junho de 2004, e regulamentado pelo Decreto Municipal
nº 7.195 no dia 6 de fevereiro de 2014.

camarademariana

A Câmara de Mariana convidou um especialista para falar sobre a
situação dos servidores públicos estaduais que foram prejudicados pela
Lei 100/2007. Na ocasião, foi abordado o direito individual garantido,
a situação de cada classe, a revisão e a suspensão de descontos
e empréstimos consignados, o direito ao FGTS e às demais verbas
trabalhistas. A professora Isabel Maria Alves elogiou a Casa pela iniciativa.
“A presença de especialistas na lei foi uma ação muito boa, esclareceu as
dúvidas e as pessoas gostaram muito”, afirmou Isabel. A Lei 100/2007
efetivou mais de 100 mil servidores sem concurso público e por burlar
os artigos 19 e 37 da Constituição Federal foi declarada inconstitucional
pelo Supremo Tribunal Federal sete anos após sua aprovação em 1º de
julho de 2014. A reunião aconteceu no Sesi, dia 12 de setembro, às 19h.

camarademariana

www.camarademariana.mg.gov.br
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CÂMARA apoia outubro rosa

Nos meses de setembro e outubro,
a Câmara atuou efetivamente
em várias frentes de trabalho.
Priorizando a saúde, os vereadores
declararam apoio ao Executivo
e ao Hospital Monsenhor Horta
na construção de uma UTI,
objetivando a efetivação de
melhores condições de saúde no
município.
Na educação, a Câmara se orgulha
de saber que depois de meses
de trabalho com a Secretaria
de Educação e a Prefeitura, os
estudantes começaram a receber
o auxílio transporte. No social,
por meio de uma audiência
pública promovida pela Casa, a
população e os órgãos públicos
responsáveis debateram soluções
para conter a violência em Mariana.
Coletivamente, foi proposto um
Plano Municipal de Segurança.
Para melhorar o trânsito e trazer
mais segurança para as pessoas,
os vereadores continuam lutando
pela municipalização da Rodovia
do Contorno, na altura do trevo
da Skol, para que intervenções
possam ser feitas pela prefeitura
melhorando o acesso aos bairros
da cidade.
Na gestão de recursos públicos, o
presidente da Câmara apresentou
também alguns resultados
obtidos com a implantação do
moderno sistema de gestão
integrado, o Centro de Serviços
Compartilhados, CSC. Com
a implantação do modelo em
fevereiro, os processos internos da
Casa passam a ser centralizados
gerando economia de recursos
públicos.
Por fim, em 303 anos, o Legislativo
marianense entra para a história
ao realizar o primeiro concurso
público da Casa. No dia 31 de
outubro, servidores efetivos
tomaram posse em sessão solene,
no plenário. Com mais essa ação,
o Legislativo Marianense concretiza
a democracia e a transparência
trilhando, diariamente, a trajetória
de um Poder que trabalha para o
povo, buscando ser, a cada dia
mais, uma Câmara de Atitude.
Boa leitura.

precoce do câncer de mama. A
Câmara ficou decorada durante
todo o mês de outubro.
No Brasil a doença é o tipo
de câncer que mais acomete
mulheres. Contudo, quando
detectado no estágio inicial,
as chances de cura chegam a
mais de 90%, segundo dados da
Organização Mundial da Saúde
(OMS).
O prédio histórico da Câmara de Mariana amanheceu
cor de rosa. A iniciativa apoia a campanha nacional
“Outubro Rosa” que tem o propósito de alertar
a população sobre a importância dos exames
periódicos para garantir a prevenção e diagnóstico

MESA DIRETORA - BIÊNIO 2013-2014
PRESIDENTE
Bruno Mól Crivellari (PSDB)

Gabinete: Rua Cedro, 30 - Bairro Rosário
Contato: (31) 3557-3711
Email: brunomol@camarademariana.mg.gov.br

VICE-PRESIDENTE
Juliano Vasconcelos Gonçalves (PPS)
Gabinete: Rua Alfredo Morais, 115 - Bairro Santana
Contato: (31) 3558-1560
E-mail: julianoduarte@camarademariana.mg.gov.br

1º SECRETÁRIO
Daniely Cristina Souza Alves (PR)
Gabinete: Rua Diamantina, 316-C - Bairro Cabanas
Contato: (31) 3558-4506
Email: vereadoradaniely@camarademariana.mg.gov.br

2º SECRETÁRIO
Antônio Marcos Ramos de Freitas (PHS)
Gabinete: Rua Wenceslau Braz, 780 - Centro
Contato: (31) 3557-4566
Email: tenentefreitas@camarademariana.mg.gov.br

Adimar José Cota (PTB)
Gabinete: Rua Bom Jesus, 183 - Centro
Contato: (31) 3558-5062
Email: adimarjc@camarademariana.mg.gov.br

Cristiano Silva Villas Boas (PT)
Gabinete: Rua Wenceslau Braz, 481 - Centro
Contato: (31) 3557-2562
Email: vereadorcristiano@camarademariana.mg.gov.br

Edson Agostinho de Castro Carneiro (PTN)
Gabinete: Rua Wenceslau Braz, 747 - Centro
Contato: (31) 3558-1232
Email: vereadorleitao@camarademariana.mg.gov.br

Fernando Sampaio de Castro (PRB)
Gabinete: Rua Marquês de Pombal, 198, Rosário
Contato: (31) 3557-3452
Email: fernandosampaio@camarademariana.mg.gov.br

Geraldo Sales de Souza (PROS)
Gabinete: Rua Wenceslau Braz, 598 - Centro
Contato: (31) 3557-2635
Email: bambuvereador@camarademariana.mg.gov.br

João Bosco Cerceau Ibrahim (PP)
Gabinete: Rua São Vicente de Paula, 150 - Vila Aparecida
Contato: (31) 3557-2306
Email: vereadorjoaobosco@camarademariana.mg.gov.br

José Jarbas Ramos Filho (PTB)
Gabinete: Rua José Bernardino de Souza, 03. Rosário
Contato: (31) 3558-4577
E-mail: vereadorjjrfzezedenego@camarademariana.
mg.gov.br

Marcelo Monteiro Macedo (PSDB)
Gabinete: Rua Wenceslau Braz, 23 - Centro
Contato: (31) 3557-3867
Email: vereadormarcelomacedo@camarademariana.
mg.gov.br

Pedro César Oliveira Nunes (PR)
Gabinete: Av. João Ramos Filho, 288 - Bairro Barro
Preto
Contato: (31) 3558-2722
Email: vereadorpedro@camarademariana.mg.gov.br

Raimundo Elias Novais Horta (PMDB)
Gabinete: Rua Marquês de Pombal, 40
Contato: (31) 3558-2634
Email: raihorta@camarademariana.mg.gov.br

Você leitor, pode opinar sobre as reportagens aqui publicadas, bem como
dar sugestões sobre os temas que deveriam ser abordados em nosso jornal.
Envie seu comentário para comunicacao@camarademariana.mg.gov.br

EXPEDIENTE

Jornal

A mobilização do “Outubro Rosa” surgiu na
década de 90 sendo um movimento popular que
engloba instituições governamentais, empresas e
entidades da sociedade civil.
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Sebastião André de Carvalho (PTC)
Gabinete: Rua Acre, 441 - Colina
Contato: (31) 3558-5649
Email: tiaodosindicato@camarademariana.mg.gov.br
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CAPA

Câmara entra na luta
por UTI em Mariana
comunidade abrace essa causa e ajude o Executivo
e o Hospital Monsenhor Horta a realizarem a obra.
“Juntos somos mais fortes e podemos mais. O
que nós vereadores pedimos é que a população
tenha mais acesso à saúde. É inadmissível que
marianenses fiquem nas filas esperando por
vagas em UTIs de outras cidades. Os custos de
deslocamento do paciente são muito altos e podem
custar-lhes a vida”, explica Bruno Mól.

Durante sessão solene que homenageou os
cidadãos de destaque nas áreas cultural, social
e educacional, o presidente da Câmara, Bruno
Mól, lançou o selo da UTI pedindo a construção
de uma Unidade de Tratamento Intensivo em
Mariana, no dia 17 de outubro. “Este selo
materializa o apoio da Câmara e o empenho
de todos os vereadores para que nossa cidade
tenha uma UTI. Não podemos ficar dependendo

de outras cidades para conseguir internações
para a nossa população”, afirma.
Bruno destacou que a Casa já sinalizou, desde o
ano passado, o desejo pela realização da obra ao
aprovar uma emenda no orçamento no valor de
R$300 mil destinando uma parte dos recursos
para elaboração do projeto.
Aplaudido pelo público, Bruno pediu que a

O técnico em enfermagem, Marcelo Queiroz,
aprovou a iniciativa. “A Câmara fez uma boa
pedida ao levantar as discussões da UTI. Mariana
cresceu muito e essa dependência de outros
municípios para conseguir um leito é muito ruim,
precisamos de mais investimentos em saúde. No
mesmo sentido se manifestou a servidora pública,
Renata Marchetti. “Questiono ações de mandados
de segurança para remoção de pessoas no
hospital de Mariana para uma UTI, pois não há
vagas no Estado e quando existem, é preciso que
o judiciário interceda pelo paciente. A construção
de uma UTI fará bem para a comunidade, para
os médicos que poderão atender melhor seus
pacientes e até para o judiciário, que desafogará o
número de processos”, analisa.

“A construção
de uma UTI
é de suma
importância.
A saúde é o
setor mais
necessitado de
investimentos.”

“A Câmara
fez uma boa
pedida ao
levantar as
discussões
da UTI.”
Marcelo Queiroz,
técnico em
enfermagem

“O presidente
da Câmara
está muito
bem à frente
do Legislativo.
A construção
de uma UTI é
um bem para
a cidade.”

Wellington Borges,
taxista

“A construção de uma UTI fará
bem para a comunidade, para
os médicos que poderão atender
melhor seus pacientes.”
Renata Marchetti, servidora pública

Maria de Lourdes
Antunes, aposentada

“Espero que a criação de uma UTI
seja apenas o início das atividades
que vão atender às necessidades
da comunidade.”
João Pinheiro, palhaço

csc: um modelo de gestão inovador
O presidente da Câmara, Bruno Mól, apresentou também um modelo de gestão inovador e pioneiro
no Legislativo. A Câmara de Mariana é a primeira Casa a implantar o Centro de Serviço Compartilhado
(CSC) no Brasil. O sistema centraliza atividades administrativas e operacionais para melhorar o
desempenho dos processos, otimizando a prestação de serviços.
Com a implantação do CSC funcionam agora de forma integrada na Câmara de Mariana, o departamento
de gestão de pessoas, o sistema de frotas, a prestação de contas de todos os órgãos da Casa, o
departamento de patrimônio e almoxarifado, o ponto biométrico e processos licitatórios e de compras.
O CSC entrou em operação em fevereiro desse ano quando a equipe da Câmara visitou a Secretaria
de Planejamento e Gestão de Minas Gerais (SEPLAG-MG) iniciando um trabalho de diagnosticar
todas as atividades de área meio passíveis de compartilhamento e que poderiam ser organizadas e
executadas de forma mais eficiente.
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VEREADORES pedeM A
municipalização da
Rodovia do Contorno
A medida é necessária para
que o município
possa fazer as
intervenções
necessárias
para garantir
a segurança
dos veículos e
pedestres que
transitam pelo
local.
A municipalização da Rodovia do Contorno,
nas proximidades do trevo da distribuidora da
Skol, voltou a ser discutida pelos vereadores de
Mariana. O assunto é de interesse da população
que está sendo prejudicada pela falta de ação
do governo do Estado. O município precisa
de autorização para fazer qualquer tipo de
intervenção, pois o trecho é estadual.
O presidente da Câmara, disse que há muito
tempo a Câmara busca a municipalização
da rodovia para que a prefeitura possa fazer

melhorias nos arredores da cidade. “Muitas
pessoas já perderam suas vidas e enquanto
o município não puder trabalhar, os acidentes
vão continuar acontecendo. Lamento também a
falta de interesse do governo do Estado em votar
o projeto que já está na pauta da Assembleia
há muito tempo”, pontuou. Bruno Mól disse
ainda que cobrou pessoalmente providências
do governador. “Quando o Antônio Anastasia
esteve aqui em campanha, pedi que ele levasse
esse e outros interesses de Mariana”, conta.

Bruno Mól pediu também que providências
sejam tomadas em relação ao estacionamento
de veículos na Rodovia. “Vemos filas de
caminhões parados na estrada dificultando a
visão dos motoristas. Se nós não permitimos no
centro da cidade estacionamento de caminhões,
na Skol também não podemos permitir. Já pedi
ao município para que notifique a empresa. A
distribuidora precisa arrumar um galpão para
guardar seus veículos”, finaliza.

AUDIÊNCIA PÚBLICA DISCUTE SEGURANÇA
EM MARIANA
desse ano. Hoje chamamos todos os órgãos para o
diálogo, pois juntos vamos construir políticas públicas
efetivas para diminuir a violência”, disse Bruno Mól.
O padre Geraldo Martins entregou um manifesto
pedindo a instauração de uma cultura de paz e não
violência. “Mais do que postos policiais e efetivos
satisfatórios, precisamos de políticas que assegurem
educação às crianças, aos jovem e aos adolescente
e que levem a cultura da paz como prevenção e não
repressão”, apontou.
Durante quatro horas, a população, a polícia e o
poder público buscaram soluções para a redução
da violência e das desigualdades sociais. Das
discussões surgiu a proposta de se confeccionar
um Plano Municipal de Segurança. O plano vai ser
construído por meio de reuniões com a população e
uma comissão especial integrada pelos vereadores
que estiveram presentes na reunião.
A Câmara de Mariana realizou audiência pública
para discutir a segurança no município. A ação
reuniu autoridades e cerca de 150 pessoas que
coletivamente buscaram respostas para solucionar

o problema. O presidente da Câmara destacou que
os debates sobre a segurança pública partiram
da Arquidiocese de Mariana. “A Igreja iniciou esse
movimento pedindo o fim da violência em março

A audiência pública é fruto do requerimento nº 22/2014
de autoria dos vereadores Juliano Duarte, Daniely
Alves, Geraldo Sales e Tenente Freitas. O evento
aconteceu no Centro de Convenções, às 18h, no dia
25 de setembro.

