Palavra do Presidente
A Câmara Municipal de Fama entra em recesso, mas sempre
mantém o trabalho interno, estando de portas abertas para atender e prestar
contas a população.
Foram mais de 10 indicações e aproximadamente 30 requerimentos,
na tentativa de fiscalizar a aplicação dos recursos da Prefeitura. Treze
projetos de Leis, como de suplementação para construção de quadra no
bairro São Pedro, término de construção do Centro de Comercialização de
Produtos Artesanais, obra do Ministério do Turismo nas margens do Lago de
Furnas; luta para criação da creche municipal, que atenda crianças de zero
até 3 anos e ainda, com muita satisfação, aprovamos o Plano Diretor
Participativo após, dez anos em discussão, e declaramos, junto com o povo,
que Fama tem vocação turística e queremos desenvolvê-lo, respeitando o
meio ambiente.
Registramos mais uma vez a intenção de fazer uma gestão
democrática e transparente. Detalhamos que a Câmara nos últimos seis
anos vem gastando anualmente o valor de R$56.000,00, por ano, com
assessoria, e não o valor de R$120.000,00, por ano, conforme dito por
alguns vereadores publicamente em reuniões da Câmara. Lembro que estas
informações já haviam sido fornecidas, informalmente, por diversas vezes,
pelo contador desta Casa e que a imagem do legislativo de Fama não pode
ser denegrida, inclusive pelos próprios vereadores, que têm o dever de
enaltecer sua Casa.
Registramos ainda que não podemos nem comparar aos valores dos
contratos da Prefeitura Municipal. Os contratos do Prefeito quanto as
assessorias, inclusive jurídica, contratada em Belo Horizonte, salário do
procurador, do contador e do responsável pelo setor de compras, Diretriz,
etc, com certeza é muito maior que os gastos da Câmara. Assim, não há
nem parâmetros para comparação, pois a Prefeitura não tem enviado os
documentos solicitados pela Câmara Municipal, omitindo as cópias dos seus
contratos e de seus processos licitatórios.
A Câmara é a Casa do Povo! Estamos abertos para ouvir a
população, porque políticas públicas se faz ouvindo quem mais dela
necessita. Fama precisa de geração de emprego, creche, limpeza de
terrenos abandonados, posto de saúde 24 horas, etc.
Cidadão Famense, apresente suas sugestões para a Câmara
Municipal de Fama.
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