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PALAVRA LIVRE denuncia
ESTACIONAMENtO IRREGULAR

AUDIÊNCIA PÚBLICA DEBATE
SEGURANÇA EM MARIANA
No dia 25 de setembro, às 18h, no Centro de Convenções, a Câmara
de Mariana recebe a população marianense para debater a segurança
pública. Dentre os assuntos abordados destacam-se a segurança nos
distritos, o aumento do efetivo militar e civil, o aumento da criminalidade,
a falta de estrutura da polícia civil, a sensação de impunibilidade e a
nova lei federal que regulamenta as guardas municipais. A audiência
está sendo organizada pelos vereadores Juliano Duarte, Tenente Freitas,
Daniely Alves e Geraldo Sales.

CÂMARA APROVA UNIDADE
DE PRONTO ATENDIMENTO

O presidente da Câmara de Mariana, vereador Bruno Mól, manifestou
preocupação com o estacionamento irregular de caminhões traçados
e ônibus das empreiteiras mineradoras. “Os veículos param em locais
proibidos, atrapalham o trânsito de carros e pedestres, além de depredar
o patrimônio e poluir a nossa cidade. Essa situação precisa ser resolvida.
O trânsito em Mariana já é intenso e não podemos tolerar caminhões
estacionados erroneamente”, denuncia.

A Câmara de Mariana aprovou a construção de uma Unidade de Pronto
Atendimento (UPA), porte I, com 5 a 8 leitos de observação e capacidade
para atender até 150 pacientes por dia. Os recursos são oriundos do
Ministério da Saúde que destinou mais de R$ 2 milhões para a obra.

O vereador lembrou ainda que a Câmara de Mariana já promoveu
discussões anteriores com resultados positivos. “Já tivemos situações
semelhantes. Os ônibus da Univale ficavam estacionados na Avenida
Nossa Senhora do Carmo sobrecarregando o trânsito. A Câmara discutiu
a situação e a empresa alugou um galpão para guardar seus ônibus.
Quando a Câmara denuncia, os resultados aparecem”, revela.

A UPA vai funcionar 24 horas para resolver parte das urgências e
emergências na área. Segundo o site do PAC (Programa de Aceleração
ao Crescimento), a UPA porte I oferece estrutura simplificada, com raio-X,
eletrocardiografia, pediatria, laboratório de exames e leitos de observação.
Quando o paciente chegar às unidades, os médicos estarão aptos a
prestarem socorro, controlar os problemas e detalhar o diagnóstico.
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EDITORIAL
A edição do jornal “No Plenário”
do mês de setembro mostra o
trabalho da Câmara de Mariana
em diversos setores da cidade.
Além de legislar, a Casa exerceu
seu poder de fiscalização com
afinco. Denúncias demonstraram
a ineficácia do funcionamento
bancário na região, a falta de
dinheiro nos caixas eletrônicos,
a estrutura física ineficiente e a
demora excessiva para atender à
população.
A Casa também se voltou
para as questões da saúde
da população. Um ofício
informando o encerramento
do contrato da hemodiálise
em 31 de agosto mobilizou os
vereadores. Preocupados, eles
buscaram informações junto ao
Hospital Monsenhor Horta e à
Secretaria de Saúde para que
os serviços de hemodiálise não
fossem interrompidos.
O Legislativo cobrou também a
concessão do auxílio transporte
para os estudantes. A secretária
de educação, Elizabeth Cota,
disse que o contrato com o
Banco do Brasil foi assinado e
que o repasse do benefício deve
ser feito até o mês de outubro.
Finalizando o mês, a Câmara se
encheu de sorrisos e cores ao
abrir suas portas aos alunos do
Centro Educacional Arco Íris.
Boa leitura.

O programa “Câmara de Portas Abertas” recebeu 25
crianças, do 2º período, do Centro Educacional Arco
Íris, no dia 20 de agosto. O presidente da Câmara de
Mariana, vereador Bruno Mól, deu às boas vindas
aos estudantes e contou um pouco das atribuições
do Legislativo. “Nesse prédio trabalham pessoas
que querem melhorar a nossa cidade. Aqui é a Casa
de todos os marianenses”, explica.

Bruno Mól convidou os vereadores Juliano Duarte e
Tenente Freitas para conhecer as crianças. A professora
Luciléia Leles elogiou a iniciativa. “Fomos recebidos por
todos com muito carinho. Os alunos puderam conhecer
o local fazendo um resgate cultural”, afirma.
Para participar basta agendar uma visita pelo e-mail
comunicacao.camarademariana@gmail.com ou ligar
3557-2747.

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

dar sugestões sobre os temas que deveriam ser abordados em nosso jornal.
Envie seu comentário para comunicacao@camarademariana.mg.gov.br
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“CÂMARA DE PORTAS ABERTAS”
RECEBE ALUNOS DA ESCOLA ARCO ÍRIS

Você leitor, pode opinar sobre as reportagens aqui publicadas, bem como

EXPEDIENTE
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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

vereadores QUESTIONAM
DEMORA NO REPASSE DO AUXÍLIO
TRANSPORTE
Atendendo ao requerimento da Câmara de
Mariana, a secretária de educação, Elizabeth
Cota, veio à Casa explicar porque que o auxílio transporte não está sendo repassado aos
estudantes. 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. Até hoje,
o auxílio não chegou até os alunos.

Durante a reunião ordinária da Casa, os
vereadores questionaram a secretária e
conseguiram que um prazo fosse estabelecido
para que o auxílio transporte seja concedido.
De acordo com Elizabeth Cota, o contrato
de prestação de serviços nº230/2014 foi
assinado com o Banco do Brasil no dia 15
de agosto. “O jurídico da superintendência do
Banco do Brasil está analisando o contrato e

posteriormente os procedimentos internos do
cadastramento vão ser realizados. O banco
pede um prazo médio de 10 dias para que os
cartões fiquem prontos. O auxílio deve ser
repassado aos estudantes a partir de outubro”,
informou a secretária.
O presidente da Casa, Bruno Mól, disse que a
Câmara luta pelo direito dos estudantes e que
entregar o benefício é um anseio de todos. O

estudante de economia, Gustavo Raya, disse
que o auxílio transporte vai ajudar muito.
“Moro em Ouro Preto e pegar ônibus sai muito
caro”, conta.
A reunião aconteceu dia 1º de setembro, às
16h, no plenário da Câmara de Mariana. O
requerimento tem como autores os vereadores
Pedro do Eldorado, Cristiano Vilas Boas,
Juliano Duarte e Fernando Sampaio.

“

“

“O vale transporte vai
ajudar muito, moro
com meus tios e
será uma despesa
a menos”.

Moro em Ouro Preto e
pegar ônibus todo dia
sai muito caro”.

Gustavo Raya, estudante de economia

Hugo Antônio, estudante do ICSA

câmara recebe governador Rotary Club
O presidente da Câmara de Mariana, vereador Bruno Mól, recebeu na
Casa de Leis a visita do Governador do distrito 4580 do Rotary Club,
Paulo Cézar de Oliveira. Na opor tunidade, o presidente entregou ao
governador o ofício que consta a moção de aplauso que acontecerá
em 14 de novembro. “É uma singela homenagem feita para agradecer
os trabalhos do Rotary. Eu acredito na política como uma ferramenta
impor tantíssima para levar transformação social, mas sabemos que
nós não conseguimos o progresso sem o trabalho das entidades
filantrópicas”, disse Bruno Mól.
O Rotary Club de Mariana foi declarado como entidade de utilidade pública em
02 de junho de 2014, quando o projeto de lei de autoria do vereador Bruno Mól
foi aprovado por unanimidade em única discussão e votação na Casa.
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câmara cobra melhoria
nos serviços bancários
de Mariana
Os vereadores
cobraram dos bancos
mais qualidade
no atendimento à
população. Nas ruas,
as reclamações
também são
constantes.
Durante a palavra livre manifestada na primeira
reunião ordinária da Câmara do segundo
semestre legislativo, os vereadores cobraram
dos bancos mais qualidade no atendimento à
população. A discussão iniciada pelo Tenente
Freitas pontuou que os caixas do Banco Itaú
ficam sem dinheiro durante os finais de semana.
“Os bancos devem ampliar suas instalações
para atender às pessoas. É preciso ter mais
respeito com os cidadãos”, afirma Freitas.
O vereador Cristiano Vilas disse também que as
agências bancárias de Mariana não cumprem
os 15 minutos de espera no atendimento
determinados por lei. O vereador afirmou ainda
que o Itaú deve melhorar a prestação de serviços,
pois atende ao funcionalismo público de Mariana.
“Os funcionários públicos merecem respeito, o
banco precisa se organizar para atender melhor
nossa gente”, afirmou.

Nas ruas, as reclamações também são
constantes. O comerciante do bairro Cabanas,
Alexandre Isaac diz que perde a tarde inteira
quando precisa fazer serviços de banco.
“Mais agências nos bairros afastados do
Centro ajudariam a resolver o problema. O
atendimento aqui é muito demorado”, afirma.
Para Antônio Machado que trabalha com
serviços gerais há 15 anos “o atendimento
nos bancos começa muito tarde e enquanto as
agências não abrirem mais cedo, o problema
não vai ser resolvido”, afirma.
O vereador Juliano Duarte pontuou também que
se as agências abrirem suas unidades mais
cedo, os moradores dos distritos também vão
ser beneficiados. “Os ônibus saem dos distritos
muito cedo, os horários são poucos e as pessoas
passam horas esperando que o banco comece o
atendimento”, explica.

O vice-presidente do Sindicato dos Bancários
de Ponte Nova e Região, Horácio Vasconcelos,
entrou em contato com a Câmara e disse que a
posição do Sindicato dos Bancários de Ponte
Nova e Região é a mesma de todo o Movimento
Sindical Bancário Nacional. “Os sindicatos
lutam para que os bancos atendam a população
durante todo o horário comercial, de 8 às
18h, mas os bancos são avessos à hipótese.
Na prática estão precarizando o atendimento
nas agências e empurrando os clientes e
usuários para pagar suas contas em farmácias,
supermercados e Lotéricas, diminuindo a
segurança das pessoas”, denuncia.
Para cobrar das autoridades uma solução, os
vereadores propuseram um ofício pedindo aos
gerentes de todos os bancos de Mariana que
compareçam à Câmara e apresentem soluções
para melhor atender aos cidadãos.

Vereadores temem interrupção da hemodiálise
no Hospital Monsenhor Horta
Um ofício recebido pela Câmara de Mariana causou amplo debate sobre a saúde e despertou a
preocupação dos vereadores. Emitido pela empresa UTRS-Mariana (Unidade de Terapia Renal
Substitutiva de Mariana) que presta o serviço de alta complexidade em nefrologia no Hospital
Monsenhor Horta informou à Casa de Leis o encerramento do contrato no dia 31 de agosto.
Por meio de uma ação entre a comissão de saúde e a comissão de direitos humanos da
Câmara foi feita uma interferência para evitar a paralisação dos serviços. Os vereadores
temendo a interrupção do atendimento aos pacientes após o encerramento do contrato
convocaram o Secretário Municipal de Saúde, Germano Zanforlim, e a diretora administrativa
do Hospital Monsenhor Horta, Rosimeire Lucas dos Santos, para prestar esclarecimentos.
Durante a reunião foi informado que os serviços vão ser prestados pelo doutor Marco Túlio
Kfuri Araújo a partir de 1º de setembro e que os gestores municipais e o Estado estão cientes da
transição. “Os pacientes não vão ficar sem atendimento”, informou o secretário de saúde.

