INFORMATIVO SEMANAL Nº 0016 - DE 15/ABRIL A 21/ABRIL DE 2018.

ATENDENDO À SOLICITAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA, EXECUTIVO MUNICIPAL REALIZA REUNIÃO PARA OUVIR
AS INDICAÇÕES E REQUERIMENTOS DOS VEREADORES
Durante a Sessão do dia 10 de abril, alguns Vereadores citaram a necessidade da realização de uma possível reunião entre os Parlamentares, o Prefeito e todos os Secretários Municipais para discutirem assuntos de interesse da população itauense. Sendo assim, atendendo à
solicitação do Presidente da Mesa Diretora, Vereador Donizetti Amorim,
na última terça-feira (17) o Executivo Municipal recebeu os nove Vereadores em um encontro que durou praticamente toda a tarde e que comtou com participação do Vice-Prefeito, do Secretariado e do Procurador
do Município, além, obviamente, do próprio Prefeito Municipal. Na ocasião foram discutidos temas de grande relevância para a cidade e todos
os Vereadores tiveram a oportunidade de debater e questionar diretamente aos responsáveis de cada Pasta todas as Indicações e Requerimentos feitos ao Executivo, mas que até o momento ainda não
haviam sido atendidos. As cobranças, as solicitações e as manifestações da população também foram objeto de debate e os Vereadores,
mais do que em qualquer outra ocasião, puderam dar vez e voz aos naseios dos cidadãos. O Prefeito Municipal, Sr. Ronilton Cintra, explicou
que a Administração vem enfrentando dificuldades por conta da diminuição de receitas e dos atrasos de repasses estaduais e federais, mas
afirmou que, dentro do possível, o Executivo está tentando driblar a
crise financeira. Ronilton ressalta, ainda, que vem trabalhando
incansavelmente no sentido de atender à todas as Indicações e
Requerimentos da Câmara, mas que se vê obrigado, por hora, a definir
prioridades. De acordo com os Parlamentares ouvidos pela Assessoria
de Imprensa da Câmara, essa reunião pode ser considerada um marco
político e social na curta trajetória, até aqui, da atual gestão pública de
Itaú de Minas. Pois em raras oportunidades - na verdade a primeira
desde janeiro de 2017 - aconteceram eventos dessa natureza que
tenham contado com 100% de participação do Legislativo e de toda a
cúpula do Executivo Municipal. O objetivo, agora, é que os dois Poderes eleitos pelo povo passem a se reunir com frequência e que, embora
tenham funções e obrigações constitucionais diferentes, além de
ideologias políticas muitas vezes opostas, possam trabalhar em unidade, visando o bem-estar da população e o progresso de Itaú de Minas.
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SAIBA O QUE DE MAIS IMPORTANTE ACONTECEU NA 1092ª (MILÉSIMA
NONAGÉSIMA SEGUNDA) SESSÃO ORDINÁRIA, REALIZADA PELA 8ª (OITAVA)
LEGISLATURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS
Na última terça-feira (17) o Legislativo Municipal realizou duas Sessões, sendo uma Ordinária e uma Extraordinária. Na primeira foram
apresentadas as seguintes matérias:
a) Mensagem do Executivo Municipal que
encaminha o Veto Integral ao Projeto de Lei
nº 05/18 - que dispõe sobre a permissão de
uso de espaço público e dá outras providências. b) Mensagem do Executivo Municipal que encaminha o Projeto de Lei nº 10/18 que dispõe sobre as diretrizes para a
elaboração da lei orçamentária do exercício
de 2019 e dá outras providências. c) Mensagem do Vereador Donizetti Antonio de
Amorim que encaminha o Projeto de Lei nº
11/18 - que Dispõe sobre o Programa Permanente de Combate à Proliferação de Ratos
e dá outras providências. d) Moção nº 04/18 Matheus Vilela Silva - Moção de aplausos
aos itauenses que participaram do Campeonato Brasileiro de Karatê . e) Indicações
nº 54, 59, 60, 61, 62, 63 e 64 - de autoria dos
Vereadores: Matheus Vilela Silva, Donizetti
Antonio de Amorim e Gilmar dos Santos
Chaves. f) Parecer da comissão de Legislação ao Projeto de Resolução nº 04/18 - Cria
o CAC no Legislativo Municipal. Na sequência, o Presidente remeteu às respectivas
Comissões para emissão de pareceres o
Veto Integral ao Projeto de Lei nº 05/1, o
Projeto de Lei nº 10/18 e o Projeto de Lei nº
11/18. De acordo com o rito regimental, a

Sessão teria o Grande Expediente, momento
em que cada Vereador utiliza a Tribuna do
Plenário para explanações. Porém, devido à
realização de uma longa reunião com o Executivo Municipal, que precedeu às Sessões e
contou com a participação do Prefeito, do
Vice-Prefeito, do Procurador, dos Secretários
Municipais e dos nove Vereadores, os parlamentares chegaram a um consenso de que
seria mais produtivo a não realização desse
momento. Nesse sentido, a Sessão Ordinária
seguiu com as matérias e o Presidente colocou em discussão e votação o Projeto de Resolução nº 04/18 e a Moção nº 04/18. Ambos
aprovados por unanimidade. Por fim, já na
Sessão Extraordinária, apenas o Projeto de
Resolução nº 04/18, que cria o CAC, e o
respectivo parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final foi objeto de
discussão e votação, sendo que ambos
foram aprovados por todos os Vereadores.

ESPAÇO DOS
VEREADORES
ANDAMENTO DAS OBRAS
DA CRECHE DO BAIRRO
SÃO LUCAS
Nas últimas Sessões o Vereador Oberdan
Faria utilizou a Tribuna da Câmara durante
o Grande Expediente para pedir informações ao Executivo Municipal acerca do andamento das obras da Creche do Bairro
São Lucas. De acordo com o Vereador as
atividades no local estão paradas a bastante tempo, fato que causa inúmeros
transtornos à comunidade local. Por esse
motivo, Oberdan solicitou que a Administração Municipal retome as obras o quanto
antes, já que a população aguarda ansiosamente que a Creche comece a funcionar. E outra situação que o Vereador
Oberdan Faria vem insistentemente solicitando na Tribuna da Câmara, refere-se à
construção de um quebra-molas, ou a
instalação de um semáforo, na esquina da
Praça Heleno de Andrade, conhecida por
Praça do Baé, no Bairro Santa Terezinha,
no cruzamento das Ruas Cel. Gasparino
de Andrade e Brasiel Ferreira de Amorim.
Segundo o Vereador, vários incidentes
vêm ocorrendo com frequência no local,
fato que o deixa preocupado, pois o referido cruzamento oferece condições propícias para acidentes de maiores proporções
devido à velocidade com que os veículos
trafegam pelas duas vias. Oberdan afirma
que, agora, aguarda retorno do Executivo
para prestar esclarecimentos à
população.
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CÂMARA MUNICIPAL INDICA MELHORIAS PARA
ZONA RURAL

EMPREGO E RENDA:
CÂMARA E FEDERAMINAS
INICIAM PARCERIA

Desde o início da atual Legislatura, a
Câmara Municipal vem mostrando que se
mantém atenta à situação da zona rural do
Município. O Vereador Matheus Vilela, por
exemplo, já apresentou dezenas de Indicações e Requerimentos ao Executivo
Municipal solicitando, dentre outras providências: a manutenção, operações de
tapa-buracos e o cascalhamento de diversas Estradas Rurais do Município;
a
reforma e a construção de mata-burros,
pontes e redutores de velocidade; além
da retirada de entulhos que atrapalhavam
o trânsito de veículos e de pedestres. De
acordo com informações retiradas do Site
da Câmara, as Indicações e os Requerimentos do Vereador Matheus Vilela beneficiaram praticamente todas as Estradas
que compõem a malha rural do Município,
em especial as Comunidades Caras Altas,
Santana e Tebas. Além disso, também
receberam intervenções do Executivo em
decorrência da atuação do Vereador, a
Estrada que dá acesso ao Vespaziel, a
Estrada da Rua Donizetti Campos Amorim,
saída do bairro São Lucas e a Estrada que
dá acesso à Usina de Triagem e Compostagem, saída do Bairro Cohab II. De acordo com Matheus, ele irá continuar visitando as Comunidades Rurais, levando ao
Executivo todas as demandas
dessa parte da população.

Na última segunda-feira (16) mais um importante passo foi dado rumo à implementação do Projeto “Frutos do Eucalipto”.
Por intermédio da ACEIM, Associação Comercial e Industrial de Itaú de Minas, a
Câmara foi procurada pela FEDERAMINAS, Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Estado de Minas Gerais, na ocasião representada pela
Senhora Cleide, com o intuito de discutir e
estudar as possibilidades de atuação desta entidade durante as fases de implementação do Projeto que, por sua vez, mostra
que vem ganhando importância e notoriedade no cenário Estadual. A FEDERAMINAS busca representar, defender e
promover o desenvolvimento das Associações Comerciais e Empresariais de Minas
Gerais com sustentabilidade e valorização
do associativismo. Nesse sentido, de
acordo com a Senhora Cleide, ao tomar
ciência do Projeto, ela quis pessoalmente
conhecer melhor as ideias e se prontificou
em auxiliar os organizadores na busca por
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recursos financeiros que viabilizem a sua
implementação, desde a elaboração teóESPAÇO
DOSpelo treinarica do programa,
passando
VEREADORES
mento e qualificação
dos interessados, até
chegar na sua execução prática. A representante da FEDERAMINAS disse ainda
XXXX
que, pensando na continuidade do programa, é extremamente necessário que
as empresas, associações ou cooperativas que surgirem a partir de agora
tenham uma gestão administrativa profissional e eficiente para que os trabalhos
sejam duradouros e tragam os resultados
esperados por todos. Só para lembrar, o
Projeto “Frutos do Eucalipto” teve início
com o advento de uma Audiência Pública
ocorrida em Março e que contou com a
participação de diversos setores da sociedade. O programa almeja o desenvolvimento da economia, emprego e renda em
nosso Município, por meio da exploração
econômica de toda a área plantada de
eucaliptos dentro dos limites geográficos
da cidade, sendo que a ideia inicial prevê
o cultivo de pimenta Cumari e a apicultura.
A FEDERAMINAS se junta, agora, à Votorantim Cimentos, à Universidade Estadual de Minas Gerais, à Empresa Júnior
Sustentare Engenharia Júnior da UEMG,
Unidade Passos, à EMATER, à ACEIM e
à Prefeitura Municipal, entidades e organizações que acreditam e apoiam essa
iniciativa do Legislativo de Itaú de Minas.
A Coordenadora Administrativa da Câmara, Senhora Sandra de Pádua, comemora a entrada da FEDERAMINAS no rol
de apoiadores do Projeto e afirma que
mais parcerias poderão ser firmadas em
breve. E como prova do sucesso dessa
empreitada, a Coordenadora cita que a
Câmara, em parceria com a EMATER e
com o apoio incondicional do Executivo
Municipal, oferecerá gratuitamente a
apicultores cadastrados, nos dias 22 de
23 de maio, uma série de treinamentos,
visando o aprimoramento das práticas da
criação de abelhas e da produção de mel.

