INFORMATIVO SEMANAL Nº 012 - DE 18/MAR A 24/MAR DE 2018.

VEREADORES MATHEUS VILELA, JULIANA MATTAR
E DAVI SOUSA APRESENTAM PROJETO QUE
DISPÕE TRANSMITIR E GRAVAR AS SESSÕES DE
LICITAÇÕES

Na sessão plenária realizada nessa terça-feira(20), foi
distribuído na Câmara um projeto de autoria do vereador
Matheus Vilela, juntamente aos vereadores Davi Sousa e
Juliana Mattar. O projeto dispõe sobre transmitir e gravar
sessões públicas de licitações presenciais. E diz o
seguinte: Art. 1° - Ficam obrigados os Poderes Executivo
e Legislativo a transmitirem ao vivo, por meio do Portal da
Transparência da Prefeitura e do Portal da Transparência
da Câmara Municipal, as sessões públicas das licitações
presenciais realizadas pelo Município de Itaú de MinasMG. Art. 2° - As sessões públicas das licitações deverão
ser transmitidas em tempo real bem como serem
gravadas em áudio e vídeo, e disponibilizadas para
consulta no Portal da Transparência do ente que realizou
a licitação. Aos interessados em conhecer o projeto
integralmente, o mesmo ficará disponível no site da
Câmara. É importante frisar que se acredita e confia nos
servidores que exercem seu papel em todo processo
licitatório. O objetivo é aproximar a população dos
serviços prestados, para que todos possam acompanhar
e sanar as dúvidas não só sobre o processo licitatório,
mas tudo que esteja relacionado a uma cidade mais
igualitária e justa, e que preza pelo responsável gasto do
dinheiro público.
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RESUMO DA SESSÂO PLENÁRIA REALIZADA NA ÚLTIMA TERÇA-FEIRA
Na sessão plenária que aconteceu na última
terça-feira(20), foram apresentados dois
Projetos. O projeto de lei nº 08/18 dos
vereadores Matheus Vilela, Juliana Mattar e
Davi Sousa, que dispõe sobre as
transmissões das sessões públicas das
licitações presenciais realizadas pelo
Município de Itaú de Minas, e dá outras
providências. E o projeto de resolução nº
04/18 da mesa diretora que cria o CAC –
Centro de Atendimento ao Cidadão no
âmbito da Câmara Municipal de Itaú de
Minas. Disciplina sua competência, atividade
e funcionamento. Além dos projetos, foram
apresentados também, dois requerimentos:
requerimento de nº 29/18 – autoria do
vereador
Oberdan
Faria
requer
informações acerca do parcelamento de
débito junto a CEMIG em 2017.
E requerimento de nº 30/18 – autoria do
vereador Roberto Vieira – requer da mesa
diretora o envio ao ministério público da
comarca de Pratápolis, da cópia da
denúncia protocolada na câmara pelo
cidadão Mackson Antonio da Silva.
Foram
apresentadas
também
quatro
indicações: Indicações nº 41 a 45/18 - dos
vereadores Denis Magalhães e Donizetti
Amorim. São Lucas. Com a ocorrência das
fortes E duas moções de aplausos de nº 01
e 02/18 dedicadas às alunas Nicole Martins
de matos ramos, pelo colocação de 1º lugar,
desenho, e para a aluna Julia Sanzio Lima,
pelo colocação de 1º lugar, história em
quadrinhos também no concurso

“mandando bem no trânsito”, promovido
pela AB nascentes das gerais.
Foi votado o projeto de lei complementar nº
08/17 – (Visa alterar horário de
funcionamento das farmácias). O vereador
Roberto Vieira entrou com pedido de vista
concedido pelo presidente.
E também foi votado o projeto de lei nº
05/18 – (Visa a utilização do parque
municipal de eventos Sebastião Calixto e
do ginásio poliesportivo Tancredo neves
para fins comerciais ou assistenciais); que
foi aprovado por 7 votos a favor contra 1
voto do vereador Antonio Nunes.
A próxima sessão plenária está prevista
para o dia 27 de março, terça-feira!

Acompanhe nossas transmissões ao
vivo pelo nosso site! Acesse:
www.camaraitaudeminas.mg.gov.br

ESPAÇO DOS
VEREADORES
VEREADOR ROBERTO
VIEIRA SE REUNE
COM MEMBROS DA
COPASA PARA COBRAR
DIREITOS DO CONSUMIDOR
O Vereador Roberto Gonçalves Vieira, o
Setor Jurídico da Câmara e Procon se
reuniram
com
representantes
da
COPASA - Companhia de Saneamento
de Minas Gerais - para discutir os direitos
do consumidor e informações sobre o
processo de suspensão do fornecimento
de água.
Foi apresentando que existem duas
formas de vazamento de água: os visíveis
que são aqueles da torneira pingando ou
escape na válvula do vaso sanitário, e os
ocultos,
que
são
aqueles
nos
encanamentos, mas que não são
perceptíveis. Cybele Guidi, Analista de
Saneamento e Supervisão Administrativa,
alerta para que os consumidores fiquem
atentos a esses vazamentos, “uma
torneira que está gotejando pode ser
responsável pela fatura vir muito alta.
Além disso, estamos passando uma
grave crise hídrica e precisamos ter mais
consciência no desperdício”.
O procedimento da Companhia, quando
verificado uso atípico da água, é
comunicar ao proprietário do imóvel para
alertá-lo, uma vez que a responsabilidade
do encanamento no imóvel é do
consumidor.
“Quando
é
verificado
consumo atípico da água é feito uma
ordem de serviço de verificação para
analisar o que pode estar acontecendo”
explicou Salvador Soares da Silva Filho,
Agente de Saneamento do Distrito
Regional de São Sebastião do Paraíso.

O Coordenador do Procon Dr. Fábio
Figueiredo, apresentou os direitos do
consumidor e informou as necessidades
de mudança do procedimento, “é
preciso aumentar a comunicação e a
informação ao consumidor, uma vez que
o aviso de corte não é claro, necessário,
também, humanizar o processo do corte
de água levando em conta critérios de
Justiça que muitas vezes é ignorado
pela empresa”.
O Vereador Roberto Vieira, cobrou que
seja cumprida a resolução da ARSAE Agência Reguladora de Serviços de
Abastecimento
de
Água
e
de
Esgotamento Sanitário do Estado de
Minas Gerais – que permite as
companhias de água e esgoto oferecer
desconto de até 50% na fatura, em caso
de
vazamento
apresentando
comprovante de reparo do problema.
Questionou o processo de supressão do
fornecimento de água e solicitou mais
atenção e respeito ao consumidor.
Foi apresentado, que a COPASA retirou
do procedimento a suspensão por lacre,
pois a empresa estava tendo um
número muito alto de violação,
entretanto aumentou os prazos para
realizar a suspensão do fornecimento de
água.
Os representantes da COPASA se
comprometerem a levar as indicações
apresentadas à diretoria da Companhia
em Belo Horizonte e a traçar um plano
de ações.

TEXTO PROPOSTO
PELO VEREADOR:
Roberto Vieira
Partido: PRB

ESPAÇO DOS
VEREADORES
VEREADOR OBERDAN
FARIA APRESENTA
PROJETO QUE ALTERA O HORÁRIO
DO PLANTÃO DAS FARMÁCIAS
O vereador Oberdan Faria, apresentou
projeto, em que a iniciativa visa melhorar a
Lei Complementar n. 47 aprovada
recentemente, adequando o horário das
farmácias nos fins de semana e feriados,
exigindo que ao menos uma farmácia
esteja de plantão para atender a
comunidade e permitindo que as demais
possam abrir, se esta for da vontade de
cada uma das empresas.
Desta forma, não irá atrapalhar o
funcionamento das farmácias, pois aquelas
que desejarem abrir poderão fazê-lo o que
oferece mais opções ao cidadão que
precisar adquirir medicamentos nos
sábados, domingos e feriados. Incentiva a
concorrência de preços e a oferta de
medicamentos.
Ressalta-se que a mera revogação da Lei
que que foi aprovada não iria restaurar o
caso dos plantões, pois a lei anterior já
estipulava que seria uma farmácia somente
em regime de plantão, e, desta forma, se
propõe uma alteração que libera que todas
as farmácias possam trabalhar nos finais
de semana e feriados.
Sabe-se da boa intenção do autor da lei
anterior, e desta forma damos nossa
colaboração a implementação desta Lei
para beneficiar os nossos cidadãos
itauenses.

TEXTO PROPOSTO
PELO VEREADOR:
Oberdan Faria
Partido: PSDB

Quem dirige a Câmara?
O Presidente da Câmara. Ele é o eleito
pelos vereadores no primeiro dia do
mandato, dia também da posse do
prefeito, do vice-prefeito e dos
vereadores. Nesta sessão o vereador
mais votado assume a presidência para
comandar os trabalhos e dar posse aos
eleitos. o presidente eleito cumpre um
mandato de dois anos sem direito a
reeleição.

Existem outras comissões?
Existem comissões temporárias, com
caráter especial e as de representação,
como: Comissão Especial de Inquérito
(CEI), Comissões Processantes e de
Representação - estas criadas por um
período e por projeto de resolução
assinado por no mínimo, um terço do
total de vereadores.

O Presidente da Câmara vota?
Só em caráter excepcional, como:
desempate no número de votos
favoráveis ou contrários de uma
matéria; quando a matéria exigir
quórum de dois terços dos membros da
Câmara para aprovação e na eleição
da Mesa Diretora.

Qualquer pessoa pode fazer
uso da palavra na tribuna?
Sim. É permitida a participação de
cidadãos por meio da Tribuna Livre,
para debater assuntos de interesse da
comunidade. Os interessados deverão
se inscrever na Secretaria da Câmara,
desde que obedecidas as normas do
Regimento Interno

