INFORMATIVO SEMANAL Nº 0015 - DE 08/ABRIL A 14/ABRIL DE 2018.

COMITIVA DA CÂMARA VAI À DIVINÓPOLIS / MG PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O DEPUTADO ESTADUAL
CÁSSIO SOARES E DIRETORES DA AB NASCENTES
Na última quinta-feira (12) uma comitiva composta por membros
do Legislativo e do Executivo Municipal esteve na cidade de
Divinópolis, no Centro-Oeste Mineiro, onde eles participaram de
uma reunião com o Deputado Estadual Cássio Soares e diretores
da Concessionária AB Nascentes das Gerais, primeira empresa
do Brasil a assinar um contrato de concessão no regime de
Parceria Público-Privada (PPP) para administrar o Sistema MG050/BR-265/BR-491, principal ligação entre Juatuba, na região
metropolitana de Belo Horizonte, a São Sebastião do Paraíso, na
divisa de Minas e São Paulo. Representando a Câmara estavam
os Vereadores Dênis Magalhães e Donizetti Amorim, Presidente da Casa.
Já o Executivo esteve representado pelo Prefeito,
Ronilton Cintra, pelo VicePrefeito, Otacílio Neto, pelo Secretário Álvaro Guiraldeli e por Evandra Cintra.
Na ocasião foi apresentado o Projeto de desvio do trecho urbano
da Rodovia, que passará a contar com mais um trevo e novas
rotatórias no sentido à Passos e contornará os bairros Sagrada
Família, Cohab I, Maria Parreira e Novo Horizonte, retornando ao
trecho original após o bairro Jardim dos Ipês, próximo entroncamento com a Rodovia MG-344. De acordo com um dos Diretores da Concessionária, Senhor Joselito, o projeto encontra-se
em fase avançada, faltando apenas alguns ajustes junto à Votorantim Cimentos, proprietária da área onde será construído o novo
trajeto. O início das obras está previsto para o dia 13 de junho
desse ano e a conclusão deverá ocorrer em junho de 2020.
NOVO EXTRATO
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Encontra-se aberta na sede da Câmara Municipal de Itaú de Minas/MG, a CHAMADA PUBLICA PARA LOCAÇÃO DE IMOVEL n°. 001-2018, que tem como objeto a VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA
DE IMÓVEL SITUADO NO MUNICÍPIO DE ITAÚ DE MINAS / MG, COM CARACTERÍSTICAS
MÍNIMAS NECESSÁRIAS DESCRITAS NO EDITAL DE CHAMADA PUBLICA 001/2018, COM VALOR DE LOCAÇÃO RAZOÁVEL E CONDIZENTE COM O MERCADO, O QUAL SERÁ UTILIZADO
PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO “PROCON”, DA “OUVIDORIA DA CÂMARA” E DO
“CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO - CAC” DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. A sessão pública para recebimento dos envelopes de proposta será realizada no dia 30 de abril de 2018, às
14:00 horas, na Sala de Licitações da Casa, sito à Praça Ernesto Cavicchioli, 366 - Centro - Itaú
Minas / MG. Detalhes da Chamada Pública encontram-se à disposição dos interessados, no endereço acima, pelo telefone (35) 3536-1664, ou ainda através site www.camaraitaudeminas.mg.gov.br.
Donizetti Antonio de Amorim - Presidente. <<<<>>>>Itaú de Minas, 12 de abril de 2018.

PROCON LEGISLATIVO DE ITAÚ DE MINAS INTEGRA O SISTEMA NACIONAL
DE INFORMAÇÕES DE DEFESA DO CONSUMIDOR (SINDEC)
Na última sexta-feira (06) o Procon Legislativo Municipal de Itaú de Minas completou
seu primeiro mês integrando o Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor, conhecido por Sindec. O sistema,
além de proporcionar maior organização dos
dados do Procon, é um mecanismo de integração dos órgãos de defesa e orientação do
Consumidor, permitindo ações pontuais embasadas nos dados e estatísticas para garantia dos direitos consumeristas. O Procon de
Itaú de Minas formalizou termo de cooperação técnica com o Ministério Público de
Minas Gerais, com interveniência do Programa Estadual de Defesa do Consumidor, que
concedeu acesso ao sistema do Ministério da
Justiça por meio da Secretaria Nacional do
Consumidor - Senacon. O Sindec trata-se de
uma plataforma que contribui para a
formação de Política Nacional das Relações
de Consumo. Todos os procedimentos realizados no Procon de Itaú de Minas são
registrados nessa plataforma e os dados são
disponibilizados aos órgãos de defesa do
Consumidor. Além da estruturação dos dados, também oferece as condições de penalidade aos fornecedores que desrespeitam as
normas que regulamentam as relações de
consumo. Para o Coordenador do Procon de
Itaú de Minas, Dr. Fábio Figueiredo de Carvalho “trata-se de um grande avanço institucional, uma vez que integramos a rede nacional
de defesa do consumidor e todas as ações
tomadas aqui são registradas, podendo ser

acompanhadas pelos órgãos de proteção ao
consumidor. E essa facilidade também nos
permite gerar estatísticas dos atendimentos
realizados". Neste primeiro mês de funcionamento do Sindec no Procon de Itaú de
Minas já foi possível perceber os benefícios
para o controle e armazenamento dos dados,
além de uma melhora no contato com os
fornecedores. Para ser atendido no Procon é
preciso a apresentação de documentos
pessoais (CPF e RG), procuração, caso a reclamação seja no nome de outra pessoa,
material que comprove a relação de consumo, como nota fiscal, fatura ou contrato, além
de outras documentações que julgar necessário, como número do cartão, laudo técnico,
comprovante dos correios, ordem de serviço,
confirmação de pagamento, entre outros. No
período de 06 de março, início das atividades
do Sindec, até o fechamento desta Edição,
cerca 137 consumidores foram atendidos.
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Na Sessão Ordinária da última terça-feira
(12) a Mesa Diretora acolheu por unanimidade e encaminhará para o Executivo
Municipal três Requerimentos da Vereadora Juliana Mattar. Preocupada com a
atual situação da Folha de Pagamento do
quadro de servidores públicos do Poder
Executivo Municipal, a Vereadora requisitou cópias das portarias referentes às
nomeações e exonerações havidas desde
01 de novembro de 2017 até a presente
data. Além disso, Juliana Mattar solicitou a
relação dos valores gastos com pessoal
em percentual e em valores, em relação a
receita corrente líquida dos últimos 12
(doze) meses. E ainda nesse âmbito, a
Vereadora requisitou quais as ações
previstas pela Administração Municipal
para dar cumprimento a Instrução Normativa n. 01/18 do TCE/MG com relação à
adequação ao limite constitucional, uma
vez que os gastos com inativos e pensionistas, bem como os encargos sociais,
passarão a compor o cálculo dos limites da
despesa com pessoal. De acordo com
Juliana Mattar, é de conhecimento público
que o Município vem enfrentando problemas para cumprir os limites legais da
Folha de Pagamento, fato que poderá ser
agravado a partir de janeiro de 2019
quando entrará em vigência a referida
Instrução Normativa.

Um levantamento do COSEMS/MG - Conselho de Secretarias Municipais de Saúde
de Minas Gerais, informa que a dívida do
Governo Estadual 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
com o Município de Itaú de Minas é de
quase um milhão e setecentos mil reais.
Esse montante se refere às áreas de
assistência farmacêutica, atenção básica,
gestão, média e alta complexidade e vigilância em saúde. Os dados são de dívidas
contraídas até 31 de dezembro de 2017.
Dívidas vencidas no ano de 2018 não
constam neste total. Nesse sentido, na
Sessão desta terça-feira (10), o Vereador
Antônio Nunes, contando com o consenso
e a anuência de todos Vereadores, apresentou votos de repúdio para demonstrar
o descontentamento desta Casa para com
o Governo do Estado de Minas Gerais, na
figura do seu representante maior, Governador Fernando Pimentel, pelo débito com
a Saúde de nosso município e pelos
atrasos nos repasses do IPVA e do ICMS,
além de demais recursos a que fazem jus
Itaú de Minas e todos Municípios mineiros.
Por esta razão, as Administrações Municipais enfrentam sérias dificuldades financeiras para manter e aprimorar os serviços
voltados para a área da saúde em geral.
Desta forma, a Moção apresentada solicitou, ainda, que o Governo Estadual
adote, com urgência, todas as medidas
que forem necessárias para normalizar
esta grave situação.

Na última terça-feira (10) aconteceu mais
uma Sessão Ordinária na Câmara Municipal de Itaú de Minas. E como de costume, os trabalhos foram intensos por
parte dos servidores da Casa e, principalmente, dos Vereadores. Na ocasião foi
apresentada a proposta de iniciativa
popular de Emenda à Lei Orgânica
protocolada na Casa e que, agora, estará
sujeita ao recebimento de novas emendas
no prazo de 10 dias, sendo, posteriormente, remetida à Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final (CLJRF).
Na oportunidade, também foi apresentado o Projeto de Resolução Nº 05/18,
de autoria da Mesa Diretora, que cria a
Ouvidoria Legislativa na Câmara Municipal
de Itaú de Minas. O referido Projeto
também foi remetido à CLJRF. Na
seqüência, os Vereadores apresentaram,
votaram e aprovaram por unanimidade
quatro Requerimentos e sete Indicações
de diversos autores à Mesa Diretora e ao
Executivo Municipal. Além disso, foi apresentada Moção de Repúdio ao Governo
do Estado de Minas Gerais, de autoria do
Vereador Antônio dos Reis Nunes e
subscrita por todos Vereadores. Por fim,
ocorreu a segunda discussão e votação
do Projeto de Lei 07/18, que dispõe sobre
medidas complementares de segurança
em prevenção e resposta a emergências
em áreas públicas e eventos no âmbito do
Município. Projeto esse, aprovado por
sete votos a um, que visa regulamentar a
atuação dos Bombeiros Civis em Itaú de
Minas. Para mais informações, acesse o
Site ou a Fanpage da Câmara na Internet.
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