INFORMATIVO SEMANAL Nº 0017 - DE 22/ABRIL A 28/ABRIL DE 2018.

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL SE REÚNE COM REPRESENTANTES DA CÂMARA, DA PREFEITURA E DA
ACEIM PARA DISCUTIR A SITUAÇÃO DO CECOI
Na última quinta-feira (27) uma comitiva da Câmara foi até a cidade de
Pratápolis / MG, onde se reuniu com o Promotor de Justiça da Comarca, Exmo. Dr. Alan Carrijo Ramos, com representantes do Executivo
Municipal e com membros da Diretoria da Associação Comercial e
Empresarial de Itaú de Minas (ACEIM). Na ocasião, a Câmara esteve
representada pelos Vereadores Antônio dos Reis Nunes e Donizetti
Amorim, Presidente da Casa, além dos servidores Wallison Parreira,
Assistente Administrativo, e Dr. Fábio de Carvalho, responsável pelo
Departamento Jurídico. Pela Prefeitura Municipal marcaram presença o
Exmo. Senhor Ronilton Cintra, Prefeito, o Senhor Otacílio Neto, VicePrefeito, além do Senhor Nelson Marcondes, Secretário de Planejamento e Desenvolvimento Econômico. Já a ACEIM enviou o Senhor
Ronilson e a Senhora Cleide, também representando a FEDERAMINAS. A pauta da reunião foi a situação em que se encontra o
CECOI. De acordo com o Ministério Público, que inclusive instaurou um
inquérito para apurar possíveis irregularidades no local, várias medidas
emergenciais precisam ser tomadas no sentido de regularizar e normatizar a ocupação e a utilização do CECOI. Nesse âmbito, foi discutida a
possibilidade da ACEIM assumir o controle consultivo e fiscalizatório do
espaço, reportando todas as questões pertinentes aos Poderes Executivo e Legislativo. A proposta foi vista com bons olhos pelo MP, que
reforçou a importância desse tipo de parceria por propiciar transparência a todos os atos praticados, especialmente com relação à
ocupação do CECOI. Um mapeamento completo das sessões de uso
de espaços já está sendo feito pelo Executivo que, a partir de agora,
também terá o auxílio da Câmara, e o primeiro passo para que essa
parceria seja oficilizada é a elaboração de instrumentos legais que delimitem a esfera de atução de cada ente envolvido. De acordo com o
Presidente da Câmara, assim como no trabalho que vem sendo realizado no Distrito Industrial, o intuito não é retirar direitos das empresas
já instaladas no CECOI, mas empoderar essas entidades. O objetivo,
ressalta o Vereador, é que o local possa receber novos empreendimentos e passe a gerar mais empregos para a população itauenese.
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DE EDITAL

CÂMARA APRESENTA AO EXECUTIVO MUNICIPAL OS RESULTADOS DE UM
ESTUDO REALIZADO SOBRE A SITUAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL
A Câmara Municipal de Itaú de Minas, mostrando mais uma vez que vem trabalhando incansavelmente no sentido de impulsionar a
geração de emprego e renda do Município,
realizou um minucioso estudo, durante quase
4 meses, da situação em que se encontra o
Distrito Industrial Hertz Aparecido Knauf.
Esse local, que começou a ser ocupado
ainda no ano de 1992, foi instituído
oficialmente no final dos anos 90 com o
intuito de ser um grande polo gerador de
empregos. De lá pra cá, várias Empresas
estiveram em funcionamento no local e,
atualmente, 23 se encontram em operação.
Contudo, os resultados obtidos com o
recente trabalho realizado pela Câmara
apontaram que a realidade do Distrito é
extremamente preocupante naquilo que se
refere às ocupações de boa parte dos
terrenos disponibilizados e, por consequência, à oferta de emprego, que sempre foi o
principal objetivo do Distrito Industrial. Nesse
sentido, de posse dessas informações, o
Presidente da Casa Legislativa, Vereador
Donizetti Amorim, agendou uma reunião para
discutir o assunto com representantes do
Executivo Municipal. Na ocasião, estiveram
representando a Câmara a Coordenadora
Legislativa, Senhora Angelita Lima, os
Advogados, Dr. Fábio de Carvalho e Dr.
Vinícius Cunha, e o Assistente Administrativo,
Senhor Wallison Parreira, além do próprio
Presidente.
Já
o
Executivo
esteve
representado pelo Prefeito Municipal, Exmo.

Senhor Ronilton Cintra e pelo Vice-Prefeito,
Senhor Otacílio Neto, além dos Secretários
Municipais de Administração e de Planejamento e Desenvolvimento Econômico, Senhores Raymundo Fernandes de Oliveira e
Nelson Marcondes, respectivamente. Durante
aproximadamente 4 horas foram analisadas,
por exemplo, todas as 57 Leis e 3 Decretos
relacionados ao Distrito Industrial durante 24
anos (1992 a 2016, ano de publicação da
última Lei). Porém, o que chamou mais atenção de todos os presentes, sendo alvo de
muito debate, foi a situação de cada um dos
47 terrenos, que se dividem em 5 quadras,
formando o grande complexo industrial. A
intenção desse estudo, segundo o Presidente
Donizetti Amorim, não é ceifar direitos de
nenhuma empresa daquele local, muito pelo
contrário, espera-se que, a partir de agora,
todas as situações que precisam ser
resolvidas sejam de fato regularizadas e que
o Distrito possa receber novos empreendimentos e passe a gerar ainda mais empregos
e renda para o Município de Itaú de Minas.

ACONTECEU
NA CÂMARA

VEJA O QUE ACONTECEU DE MAIS IMPORTANTE NAS SESSÕES ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA OCORRIDAS ESSA SEMANA

Excepcionalmente, nesta última terça-feira
(24) o Legislativo Municipal realizou duas
Sessões, sendo uma Ordinária e uma
Extraordinária. Na primeira foram apresenXXX
tadas as seguintes matérias:
a) Mensagens do Executivo que encaminham os Projetos nº 14, 15 e 16 que
Autorizam o Poder Executivo a abrir
crédito adicional especial na Lei n.
1009/2017 - que estima a receita a receita
e fixa a despesa do Município de Itaú de
Minas / MG para o exercício financeiro de
2018, e dá outras providências;
b) Mensagem que encaminha o Projeto de
Lei nº 12 do Vereador Donizetti Antônio de
Amorim - que Dispõe sobre a identificação
de árvores do Município de Itaú de Minas
e dá outras providências;
c) Requerimento nº 38/18 do Vereador
Donizetti Antonio de Amorim - que requer
informações acerca dos terrenos localizados no bairro São Lucas;
d) Requerimento nº 39/18 que requer a
concessão do regime de urgência especial
aos Projetos nº 14 e 15 que autorizam o
Poder Executivo a abrir crédito adicional
especial na Lei n. 1009/2017 - que Estima
a receita e fixa a despesa do Município de
Itaú de Minas / MG para o Exercício
financeiro de 2018, e dá outras providências;
e) Indicações nº 65 e 66/18 do Vereador
Donizetti Antonio de Amorim;
f) Moção nº 05/18 de autoria do Vereador
Matheus Vilela Silva - Moção de aplausos
aos professores de Jiu-Jitsu da academia
do Itaú Esporte Clube, que participaram
da Copa Leão Dourado de Jiu-Jitsu.
Na sequência, o Presidente da Casa, Vereador Donizetti Amorim, remeteu às respectivas Comissões para emissão de pa-

receres técnicos o Projeto nº 16, para a
Comissão de Finanças e Orçamento, e o
Projeto de Lei nº 12, para as Comissões
de Legislação, Justiça e Redação Final e
de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável. Imediatamente após, respeitando o rito regimental, inciciou-se o
Grande Expediente, momento em que
cada Vereador pôde utilizar a Tribuna do
Plenário para explanação acerca de assuntos aleatórios de interesse da comunidade. Findadas as oratórias e um curto
período de intervalo, entrou em votação o
Requerimento nº 39, sendo aprovado por
unanimidade. Doravante, foram discutidos
os Projetos nº 14 e 15, cujo os quais
também foram submetidos, de forma
independente, à primeira votação. E
ambos também foram aprovados por todos os Vereadores, tal como ocorreu com
o resultado da única votação à Moção nº
05. Ao final da Sessão Ordinária, o Presidente levou ao Plenário para deliberação,
um Termo de Solicitação do Vereador
Oberdan Faria que solicita observância ao
Regimento Interno da Assembleia de Minas Gerais quanto à não participação dos
autores em comissões parlamentares de
inquérito. Nesse sentido, os Parlamentares decidiram por seis votos a três que
Vereadores autores dos requerimentos
que pedem a abertura de CEI poderão
participar das Comissões. E com essa
votação encerrou-se a Sessão Ordinária
do dia e, diante da convocação preliminar
do Presidente para a realização de uma
Extraordinária logo após, todos os Vereadores permaneceram no Plenário para
segunda votação dos Projetos de Lei nº
14 e 15 de autoria do Executivo Municipal,
ambos aprovados por unanimidade.

ESPAÇO DOS
VEREADORES
CÂMARA E VOTORANTIM
ESTREITAM RELAÇÕES
Na última quinta-feira (27) aconteceu uma
reunião na Câmara que contou com a participação de todos os Vereadores e representantes da Votorantim Cimentos. Na
ocasião foram discutidos vários temas de
interesse da comunidade, especialmente
aqueles relacionados aos investimentos
em ações sociais que a empresa vem
realizando em Itaú de Minas. Nos próximos Informativos o assunto será abordado com mais detalhes, mas uma
solicitação do Vereador Roberto Vieira já
merece destaque. O Vereador, que tem
seu trabalho voluntário com os animais
reconhecido em toda a cidade, afirmou
que a situação dos bichos abandonados,
principalmente cachorros e gatos, se
transformou em um problema social grave
e que vem aumentando a cada ano. Nesse sentido, Roberto acredita que a Votorantim poderia e deveria atuar de forma
mais incisiva no intuito de amenizar o
problema, seja através de investimento
financeiro, ou por meio de consultorias e
trabalhos educativos. O Vereador solicitou, ainda, que a empresa trate com mais
zelo essa situação dentro da própria
fábrica, onde inúmeros animais aparecem
perdidos todos os dias. Os representantes
da Votorantim assinalaram positivamente
à solicitação e Roberto comunicará oficialmente a empresa.
TEXTO PROPOSTO
PELO VEREADOR:
Roberto Gonçalves
Vieira
Partido: PRB

ESPAÇO DOS
VEREADORES
CÂMARA RECEBE APOIO
DE DIVERSOS DEPUTADOS ESTADUAIS
A Moção de Repúdio enviada ao Governo
do Estado de Minas em decorrência do
débito com a Saúde de nosso Município e
dos atrasos nos repasses do IPVA e do
ICMS, além de outros recursos, começa
a apresentar os primeiros resultados
favoráveis à Itaú de Minas. O fato ganhou
notoriedade e teve muita repercussão em
toda a região depois de estampar este
Informativo Semanal e o Jornal “Folha da
Manhã”. Em resposta à referida Moção,
de autoria do Vereador Antônio dos Reis
Nunes e anuência de todos os demais
Vereadores, diversos Deputados Estaduais manifestaram-se a favor da iniciativa. Alguns deles, que receberam
votos no Município, chegaram, inclusive, a
encaminhar ofícios à Câmara Municipal
reafirmando seus compromissos com a cidade, além de se prontificarem em levar
esse apelo do Poder Legislativo de Itaú de
Minas à ALMG - Assembleia Legislativa
de Minas Gerais, e ao próprio Governador
Fernando Pimentel. De acordo com o Vereador Antônio dos Reis Nunes, até
dezembro de 2017 esse débito do Estado
para com o Município já se aproximava de
um milhão e setecentos mil reais e
atualmente ultrapassa o montante de 2
milhões de reais. Ainda segundo o Vereador, essa situação inaceitável faz com que
a Prefeitura Municipal enfrente sérias dificuldades para manter e aprimorar a prestação de serviços em todas as áreas da
Administração Pública.
TEXTO PROPOSTO PELO VEREADOR:
Antônio dos Reis Nunes
Partido: PMDB

