INFORMATIVO SEMANAL Nº 010 - DE 04/MAR A 10/MAR DE 2018.

REPRESENTANTES DA CÂMARA DE ITAÚ DE MINAS
VISITA O CAC DE IPATINGA
Com objetivo de conhecer mais a fundo o funcionamento do
Centro de Atendimento ao Cidadão – CAC da Câmara
Municipal de Ipatinga, o vereador Donizetti Amorim, a
coordenadora administrativa, Sandra Pádua, o representante
do jurídico, Guilherme Almeida e a assessora de imprensa,
Andressa Farche, visitaram o órgão do legislativo, a fim de
implantar um sistema semelhante em Itaú de Minas.
A equipe foi recebida pelo coordenador do CAC Tadeu
Figueiredo que explicou que o CAC surgiu com o objetivo de
levar de oferecer serviços úteis à comunidade e dispôs a
estrutura legislativa no atendimento e auxílio dos cidadãos.
O CAC é responsável pela prestação de serviços de apoio
jurídico, defesa dos direitos humanos e proteção dos direitos
constitucionais dos cidadãos; além de funcionar como um
instrumento de formação da cidadania, ao aproximar o
Legislativo da população.
Para realizar os diversos tipos de atendimento a que se propõe,
o CAC desenvolve os seguintes programas: Orientações
jurídica e social, Agendamentos da Previdência Social,
Isenções para Casamento Civil, Isenções para Carteira de
Identidade, Internet popular, Acesso a Documentações
Pessoais, Recebimento de Denúncias e Câmara Mirim - que
tem por objetivo despertar o exercício da cidadania e o espírito
cívico entre os jovens, além de aproximar cada vez mais o
Legislativo da população.
Para o presidente da Câmara de Itaú de Minas, vereador
Donizetti Amorim esta troca de experiência é uma oportunidade
para conhecer os novos serviços que podem ser prestados
para a população de Itaú de Minas. A proposta é oferecer, na
própria Câmara Municipal, acesso a serviços essenciais ao
cidadão.
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CÂMARA
MUNICIPAL
REALIZA
AUDIÊNCIA
PÚBLICA
DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA, EMPREGO E RENDA
Nessa quinta-feira (08), aconteceu na Câmara
Municipal uma Audiência Pública para tratar de
assuntos relacionados à geração de empregos
em Itaú de Minas. O precursor da ideia,
vereador Donizetti Amorim, disse que o objetivo
é criar uma alternativa para que nossa cidade
concretize uma independência financeira, por
meio de uma atividade econômica que utilize o
espaço em que eucalipto está plantando para o
cultivo de mel e a produção da pimenta cumari.
Estiveram presentes no evento os prováveis
parceiros que são: EMATER, SEBRAE,
Universidade do Estado de Minas Gerais,
campus Passos - UEMG, Votorantim Cimentos,
Associação Comercial – ACEEIM. Além do apoio
do Executivo, representado pelo Vice-Prefeito,
Otacílio Teixeira Neto, compareceram ao evento
os vereadores, Antonio Nunes, Denis Donizetti
Magalhães, Oberdan Faria e Roberto Vieira.
Também as autoridades, Irmã Fabíola, Icléia
Paiva, Presidente do Centro Habilitação
Menores – CHAME, entre outros.
Dentre os convidados, o apicultor e extesoureiro da Associação de Apicultores, o Sr.
Pedro Evangelista e o Sr. José Mauro de Sousa
que, além de apicultor, meliponicultor, biólogo e
sociólogo, é palestrante e ressaltou a
importância da qualificação e treinamento
daqueles que querem trabalhar com apicultura.
Além de explicar sobre as espécies de abelhas e
a relevância das mesmas para a manutenção do
ecossistema.
O Coordenador da UEMG, Evandro Freire disse
que gostou da iniciativa do vereador Donizetti
Amorim, em buscar uma alternativa de emprego
e renda para o cidadão da municipalidade e que
a Universidade está à disposição e poderá
oferecer o suporte técnico necessário que o
empreendimento necessita.

QUE

VISA

Fabiana Rodrigues Rocha, analista técnica do
SEBRAE parabenizou a ideia e que é mesmo
preciso diversificar a economia do município
para
não só depender da maior empresa local que é a
Votorantim Cimentos. E o SEBRAE apoia e
desenvolve parcerias que tem por objetivo,
agregar valor ao produto e dar condição para
que o mesmo tenha acesso ao mercado.
Um dos colaboradores do projeto, juntamente
com o vereador Donizetti Amorim, o contador da
Casa, Luciano João Avelar, reforçou sobre a
necessidade em se criar uma identidade
econômica para Itaú de Minas, que é aquela
atividade que não depende só de um e sim, da
comunidade. É aquilo que perpetua e nessa
audiência isso está sendo proposto, que os
interessados abracem a ideia que é o caminho
para a independência financeira.
Por fim, o Sr. José Rubens Nunes de Carvalho,
representante da Fazenda São Miguel da
Votorantim
Cimentos,
explicou
que
os
procedimentos precisam ser seguidos para se
formar uma parceria com a empresa e para isso,
o projeto precisa ser detalhado e estruturado.
Além de que, a Votorantim deseja que a
sociedade ao seu redor seja independente,
prega pelo empoderamento da mesma.
O vereador Donizetti Amorim, agradeceu a todos
e espera que a ideia possa ser concretizada tão
logo, pois os beneficiados serão os cidadãos e
entidades, já que as parecerias aqui
comprometidas tem tudo para dar certo.

O

ESPAÇO DOS
VEREADORES

VEREADOR DONIZETTI
AMORIM PEDE QUE ANTT REVEJA
A
COBRANÇA
DE
TARIFAS
INTEIRAS
EM
TRECHOS
INTERESTADUAIS
O vereador Donizetti Amorim enviou
Ofício a ANNT, em que solicita que seja
revista a Resolução, na qual determinou
que as linhas interestaduais, devem
cobrar tarifas inteiras, mesmo se o
passageiro desembarcar antes do
destino final, dentro do Estado.
Itaú de Minas por ser pequena depende
de muitos serviços de outras cidades, o
que gera um intenso deslocamento de
passageiros
para
os
municípios
vizinhos. E existem pouquíssimas linhas
de ônibus intermunicipais, o que causa
expressivo impacto no bolso de nossa
gente.
Os cidadãos enfrentam a situação de
ter que pagar por passagem entre dois
municípios vizinhos a preço de
interestadual. Não é justo! Cada região
tem suas peculiaridades e nossa gente
de Minas Gerais enfrenta esta difícil
situação.
Assim exposto, o vereador pede que a
ANTT continue no sistema anterior,
cobrando tarifas fracionadas em trajetos
interestaduais, em que a parada se der
no mesmo Estado.

TEXTO PROPOSTO
PELO VEREADOR:
Donizetti Antonio de
Amorim (Zetinho)
Partido: PRB
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VEREADOR GILMAR
CHAVES SOLICITA QUE AS
EMPRESAS
INSTALADAS
EM
ITAÚ
DE
MINAS
DEEM
PREFERÊNCIA PARA ITAUENSES

O vereador Gilmar Chaves indicou à
Mesa Diretora, providências junto
ao Executivo Municipal, no sentido
de incentivar as empresas do nosso
município para que possam oferecer
oportunidades de empregos para as
pessoas de nossa cidade. Pagando
os exames admissionais, tanto para
as empresas de Itaú, tanto para
aquelas de outras cidades, desde
que os trabalhadores destas firmas
sejam de Itaú de Minas.
As firmas de Itaú de Minas, na
maioria dos casos, trazem pessoas
de outras cidades para trabalharem
aqui e por este motivo, o vereador
sugere que as empresas possam dar
preferência para os moradores
daqui.
Assim sendo, é muito provável que
reduza o desemprego de nossa
cidade. Além disso, os gastos
também vão ser gerados aqui e isso
favorece o nosso município de Itaú
de Minas.

TEXTO PROPOSTO
PELO VEREADOR:
Gilmar dos Santos
Chaves (Zicão)
Partido: DEM

GLOSSÁRIO DO
LEGISLATIVO
Legislatura e
Sessão Legislativa
Legislatura é o nome que se dá ao
período de quatro anos do exercício
legislativo que concilia com o mandato
dos vereadores. O período da legislatura
é definido pela Lei Orgânica Municipal e é
contado da data da posse ao término do
mandato dos vereadores eleitos em cada
eleição.
A Câmara Municipal de Itaú de Minas
está em sua 8º Legislatura com os 9
Vereadores eleitos no pleito de 2016. A
primeira Legislatura foi do período de
1989 a 1992 e contou com a participação
de 11 vereadores.
Cada legislatura se divide em 4 sessões
legislativas
ordinárias,
que
é
compreendida como o período de um ano
das atividades legislativas, em nosso
município a sessão legislativa vai de 1º
de fevereiro à 15 de Julho e de 1º de
agosto à 31 de dezembro.
Sessões
As reuniões dos Vereadores em plenário
se da o nome de sessões e podem ser
ordinárias, extraordinárias ou solenes e
são sempre públicas. Qualquer cidadão
pode assistir às sessões da Câmara, na
parte do recinto reservada ao público ou
em tempo real pela internet no site da
Câmara.
As sessões ordinárias, são aquelas préestabelecidas em dias fixos no regimento
interno da Câmara, em Itaú de Minas elas
acontecem as terças-feiras das 16:30 às
19:30.

As Sessões Extraordinárias, são
aquelas quando os Vereadores São
convocados para deliberar sobre
matérias altamente relevantes e
urgentes no intervalo das sessões
legislativas que vai de 1º à 31 de
Janeiro e 16 à 31 de agosto. E podem
ser a qualquer dia da semana e a
qualquer hora, inclusive domingos e
feriados ou após as sessões
ordinárias. Importante destacar que as
sessões ordinárias não gera nenhum
ganho a mais aos Vereadores.
Já as sessões Solenes são aquelas
destinadas para comemorações ou
homenagens especiais e podem
acontecer a qualquer dia e hora, para
fim específico e poderão acontecer
em qualquer local seguro e acessível,
a critério da Mesa.
Mesa Diretora
A mesa diretora é um órgão interno
da Câmara Municipal responsável por
dirigir
os
trabalhos
legislativos
administrativos da Câmara.
É
composta por presidente, vicepresidente, secretário e um suplente,
escolhidos por votação, entre o
vereadores. A Mesa diretora é eleita
no final de cada sessão legislativa
(período de um ano de funcionamento
dos trabalhos legislativo) e tem
mandato de um ano. A mesa pode
fazer proposituras, faz o intermédio da
Câmara e Prefeitura, administra os
recursos e servidores da Câmara,
organiza a pauta, convoca e coordena
as sessões. A mesa diretora da
Câmara Municipal de Itaú de Minas
eleita para o ano de 2018 é composta
pelos vereadores: Donizetti Antônio de
Amorim como Presidente,

