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CÂMARA MUNICIPAL PEDE PROVIDÊNCIAS PARA
QUE A TRANSMISSÃO DOS CANAIS ABERTOS
VOLTEM A NORMALIDADE E IMPLANTAÇÃO DO
SINAL DIGITAL

A Câmara municipal solicitou providências para que a
transmissão dos canais das emissoras de TVs SBT, Record,
Bandeirantes, etc.. voltem à normalidade e que o Executivo
concentre esforços junto aos órgãos e emissoras para
implantação do sinal digital em nossa cidade.
Muitas regiões do município ainda recebem sinais com baixo
desempenho, ou como havido recentemente, nenhum sinal.
Este é um problema que há algum tempo está incomodando a
população de nossa cidade.
Desta maneira, solicita-se que sejam realizados os reparos
necessários na estrutura de transmissão, na qualidade de sinal
e também melhorias na prestação dos serviços, buscando
maior qualidade e sem interferências no sinal distribuído à
comunidade.
Os vereadores são constantemente cobrados pela população.
Para muitas famílias, principalmente as de baixa renda, a TV
torna-se a única opção de lazer e entretenimento.
Além disso, também pediu ao Executivo que utilize de sua
influência política, junto aos órgãos competentes e emissoras
de TVs, para que informe qual a previsão da atualização do
sistema analógico para o digital.
Em diversas cidades vizinhas de nossa região, o sistema de
transmissão de sinal de TV já foi alterado para o compatível
com sinal digital (HD), no entanto, as concessionárias de
serviço público, ao que parece, estão preterindo nossa cidade
em tal atualização de sistema de transmissão, razão pela qual,
a necessidade de interferência do Executivo, para esclarecer a
questão e cobrar providências.

RESUMO
DA SESSÃO
Na última terça-feira(27), em que aconteceu a Sessão Plenária, foi apresentado um Projeto de Lei nº 09/18,
de autoria do vereador Donizetti Amorim que dispõe sobre cessão de servidores a entes e órgãos públicos
municipais, estaduais e federais. Um requerimento, do mesmo vereador em conjunto com os vereadores
Antonio Nunes, Roberto Vieira e Denis Magalhães que pede a abertura de Comissão Parlamentar de
Inquérito. E outro requerimento também de autoria do vereador Donizetti Amorim que requer o total com
gastos de combustível no Auto Posto Itaú Ltda EPP, nos anos de 2013 a 2017. Além de 4 indicações de
vários autores. Houve a segunda votação do Projeto de Lei Complementar nº 08/17, que visa alterar o
horário de funcionamento das farmácias. Foi aprovado por 7 votos a favor e 2 contra dos vereadores
Antonio Nunes e Roberto Vieira. A primeira votação do Projeto de Lei nº 07/18, que foi aprovado por 7
votos a favor e um contrário do vereador Antonio Nunes. Os requerimentos e o parecer em redação final do
Projeto de Lei Complementar nº 08/17, foram aprovados por unanimidade.
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CÂMARA MUNICIPAL REALIZARÁ CURSO SOBRE LICITAÇÃO
Em parceria com a Associação
Comercial de Itaú de Minas (ACEIM), a
Câmara Municipal irá realizar o Curso:
Noções Básica de Licitação, no dia 05
de Abril, quinta-feira às 16h00, na
próxima sede da Câmara.
Os interessados deverão realizar suas
inscrições, gratuitamente na ACEIM ou
na Câmara Municipal.
O curso será voltado ao público
interessado que são os empresários e
contadores de Itaú de Minas, que
participam de licitações públicas ou
aqueles que se interessam e que
estejam buscando saber mais sobre o
que é uma licitação pública.
Serão distribuídas apostilas educativas e
certificado aos alunos que concluírem os

4 módulos que compõem o curso.
Lembrando que, licitação pública é o
processo administrativo que habilita
empresas para vender serviços e
produtos para os órgãos públicos.
Se você não sabe como fazer isso,
esta é a oportunidade!
Você pode melhorar muito o seu
faturamento vendendo produtos e
serviços para os órgãos públicos.
Venha aprender como vender para o
poder o público. Você aprenderá
sobre: Como se cadastrar, os
documentos
necessários
para
participar, datas, prazos, enfim, tudo
que diz respeito ao processo
licitatório!
Não
perca
esta
Participe deste curso!

oportunidade

Para mais informações entre em
contato pelo telefone: 3536.1664,
falar com Luciano.

ESPAÇO DOS
VEREADORES
O IPVA que não ajuda o
município
Na Sessão Ordinária de 26/03/2018 dentre as
coisas que falei na tribuna, a Empresa
Transmariane foi uma delas. E precisa deixar
claro que das funções do vereador está também
aquela que fiscaliza as questões orçamentárias,
de receita do município, de como anda o
planejamento tributário e seus objetivos de
contrapartida para a população.
Nesse caso especifico a crítica que ventilei na
tribuna foi sobre as doações que a prefeitura vem
fazendo ao longo do tempo para as mais diversas
empresas sem a devida fiscalização. Há anos
isso
vem
sendo
feito
de
forma
descompromissada, fato que gera situações de
extremo prejuízo ao município.
A questão é: a Transmariane possui um espaço
de pouco mais de 1500m² (um mil e quinhentos
metros quadrados ) no Distrito Industrial e claro,
todo o procedimento foi e é legal, apoiado pela
lei. Entretanto, apesar de haver ganhado da
Prefeitura Municipal de Itaú de Minas esse
espaço para desempenhar suas atividades
comerciais, todo o IPVA de sua frota de veículos
(ônibus) é paga em Passos. Ainda assim nada há
de errado, pois emplacamento se faz onde
melhor achar. Agora, como representante do
povo de Itaú, dá para aceitar quieto essa
situação? Da empresa ganhar todas as benesses
do município de Itaú de Minas e depositar todos
os ganhos na cidade de Passos? É uma questão
de bom senso, de ser razoável e grato com a
fonte de seus recursos. Isso representa menos
arrecadação de impostos para nossa cidade e se
não dá mais para mexer nesse contrato, que os
próximos atos administrativos do governo
municipal sejam mais rígidos para com aqueles
que recebem terrenos para desempenho de
atividades comerciais. E mais,
que empreguem pessoas de
Itaú de Minas, já que fazem
dinheiro através do município.

Autor / Vereador:
Davi Oliveira de Sousa
PSD

ESPAÇO DOS
VEREADORES
Dívida do Governo
do Estado com a Saúde
de Itaú de Minas é de
R$ 1.687.416,76
O vereador Antonio dos Reis Nunes teve
acesso
a
um
levantamento
do
COSEMS/MG – Conselho de Secretarias
Municipais de Saúde de Minas Gerais,
que informa que a dívida do Governo de
Minas Gerais para com a saúde dos
municípios mineiros e prestadores de
serviços de saúde, já ultrapassou os 3,7
bilhões de reais.
De acordo com o relatório atualizado, a
dívida total do Estado de Minas Gerais
com o município de Itaú de Minas é de
R$ 1.687.416,76. Esse montante se
refere
às
áreas
de
assistência
farmacêutica, atenção básica, gestão,
média e alta complexidade e vigilância
em saúde. Os dados se referem às
dívidas contraídas até 31 de dezembro
de 2017. Dívidas vencidas no ano de
2018 não constam neste total.
Por esta razão, se justifica a dificuldade
que Itaú de Minas e os demais
municípios mineiros enfrentam para
manter e aprimorar os serviços voltados
para a área da saúde em geral.
Na próxima Sessão Ordinária, o vereador
apresentará ao plenário uma Moção de
Repúdio ao Governo do Estado pelos
débitos com a Saúde do município e
pelos atrasos nos repasses do IPVA e do
ICMS.
Autor / Vereador:
Antonio dos Reis Nunes
PMDB

HISTORIA DOS
NOMES DE
RUAS
Rua Moisés Alves
Amorim
Bairro Resid. Liberdade
Sr. Moisés Alves Amorim, filho de Maria
Madalena de Fátima Costa e Júlio Amorim
Costa e irmão de Diana Carolina Amorim,
nasceu no dia 19 de maio de 1978 em Itaú
de Minas. Aos 19 anos teve a sua primeira
filha, chamada Isadora Marques Mota
Amorim. Em dezembro de 2001 casou-se
com Juliana Marques da Mota e no ano
seguinte teve sua segunda filha, Beatriz
Marques Alves Amorim. Moisés se formou
na faculdade de História da UNESP no
ano 2000. No final de 2001 prestou
concurso público municipal e no ano
seguinte
prestou
concurso
público
estadual, sendo aprovado em ambos. Em
Itaú de Minas lecionou na Escola Estadual
Ary Pimenta Bugelli, na Escola Municipal
Engenheiro Jorge Oliva e no curso de
idiomas CNA. Já em Passos lecionou na
Escola São José, Colégio Estadual,
Colégio Status e no curso de idiomas
Wizard. Sempre foi uma pessoa atuante
nos meios políticos, tendo participado de
passeatas na região e em Brasília contra
atos governamentais que atacavam os
direitos básicos das pessoas. Atuou com
vigor na defesa da educação e, da forma
que pôde, combateu as políticas públicas
que acentuavam a desigualdade social.
Manteve ao longo de sua trajetória uma
relação de respeito e carinho com todos:
família, amigos, colegas de trabalho e
estudantes. Seu legado é ter despertado o
senso crítico e a opinião independente
naqueles com quem conviveu. Morreu aos
29 anos em um acidente de carro na
estrada que liga Itaú de Minas a Passos,
voltando da escola São José (Passos).

O Povo pode
apresentar projetos
na Câmara?
Pode. Entretanto a propositura,
chamada de projeto popular,
deverá conter no mínimo, 5% das
assinaturas
do
número
do
eleitorado do município.

Como a Câmara pode
ajudar as pessoas?
Os Vereadores estão sempre em contato
com a população. Procurando atender
seus pedidos e reivindicações, criando
Projetos de Lei e enviando requerimentos
e indicações ao Executivo, conforme as
necessidades que o povo apresenta.
Para que assim, o poder que tem a
função de executar, possa fazer aquilo
que é solicitado pela comunidade.

