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SESSÕES ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

N

a última terça-feira (15), aconteceram mais duas Sessões
bastante movimentadas na Câmara Municipal. Na Ordinária,
foramfo-apresentadas as seguintes matérias: a) Mensagens do
Executivo que encaminham os seguintes Projetos de Lei: Nº
17/18 - Autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Adicional
Especial na Lei Nº 1009/2017 que, por sua vez, estima a receita e
fixa a despesa do município de Itaú de Minas / MG para o
exercício financeiro de 2018 e dá outras providências (abertura de
crédito para a aquisição de equipamentos e de material
permanente dos PSFs); Nº 18/18 - Autoriza o Poder Executivo a
abrir Crédito Adicional Especial na Lei Nº 1009/2017 (abertura de
crédito para repasse de recursos financeiros à APAE de Itaú de
Minas); b) Requerimento nº 45/18 da Mesa Diretora, que Requer
urgência especial aos Projetos de Lei nº 17 e 18 supra citados; c)
Indicações nº 74 e 75, dos Vereadores Denis Donizetti Magalhães
e Donizetti Antonio de Amorim, respectivamente. Na sequência,
após o Grande Expediente, o plenário discutiu e votou os
requerimentos nº 45 e 46 de autoria do Executivo Municipal, que
requeriam urgência especial aos Projetos de Lei nº 17 e 18.
Ambos aprovados por unanimidade em primeira votação, tal como
ocorreu posteriormente com os próprios Projetos de Lei a que
faziam referência. Findada a primeira reunião do dia, partiu-se,
então, para a Sessão Extraordinária. Pois bem. Na ocasião,
ocorreu a segunda e última fase de votações dos Projetos de Lei
nº 17 e 18, que tratam da abertura de crédito para a aquisição de
equipamentos e de material permanente dos PSFs, e para o
repasse de recursos financeiros à APAE de Itaú de Minas. O
resultado foi o mesmo: os dois projetos foram aprovados por
unanimidade. Para mais informações sobre as sessões e acerca
das Indicações apresentadas, além de tudo o que foi discutido no
Grande Expediente, acesse o site oficial da Câmara na Internet,
através do endereço: www.camaraitaudeminas.mg.gov.br.
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ESPAÇO DOS
VEREADORES
ESPAÇO DOS
VEREADORES
DIA NACIONAL DOS GARIS

Na última quarta-feira (16) comemorou-se
o dia dos Auxiliares de Serviços de Obras
Públicas, os chamados GARIS. Popularmente, os Garis são aqueles cuja função é
a varreção, a coleta e a reciclagem, dentre
outras. Enfim, trata-se de uma profissão
honrada e que sempre teve papel fundamental em qualquer lugar do mundo.
Nesse sentido, o Vereador Matheus Vilela
realizou uma pesquisa que ajudará a
demonstrar um pouco melhor a situação
de toda classe em Itaú de Minas. De
acordo com os resultados obtidos, o
Município conta com aproximadamente 25
bairros, mais de 200 ruas, além de praças
e repartições públicas. E para dar conta de
todo esse território, a Administração disponibiliza para o serviço de varreção apenas 18 garis ativos e 17 servidores afastados ou deslocados. Resumindo, Itaú de
Minas conta com apenas 18 garis ativos,
sendo que cada um teria que tomar conta
de um bairro e meio, ou onze ruas. Um
território extenso. Por isso, às vezes há
dificuldade em atender por completo toda
a população. A Câmara reconhece que
todo esse trabalho é digno de aplausos.
Pois, mesmo com todas as adversidades,
diariamente eles estão nas ruas trabalhando para que tenhamos um lugar mais limpo e melhor pra se viver. E é isso que os
torna, acima de tudo, tão especiais.
TEXTO PROPOSTO
PELO VEREADOR:
Matheus Vilela Silva
Partido: PSB
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COMISSÃO ESPECIAL DE
INQUÉRITO - CEI

DIA NACIONAL DOS
ASSISTENTES SOCIAIS

Essa última semana foi marcada por mais
uma reunião dos membros que compõem
a Comissão Especial de Inquérito - CEI,
instituída pelo Presidente da Mesa Diretora, Vereador Donizetti Amorim, por meio
da Resolução Administrativa 02/18. A referida CEI tem por objeto de investigação
suposto descumprimento por parte da
Administração Municipal das Leis Orçamentárias dos exercícios financeiros dos
anos de 2015, 2016 e 2017, por utilização
de recursos e pagamentos de despesas
não autorizadas legalmente para as obras
de construção de Creche Municipal e para
transporte escolar. Na ocasião, decisões
importantes foram tomadas no sentido de
proporcionar a continuidade regular dos
trabalhos. Ficou decidido, por exemplo,
que a Comissão compor-se-á da seguinte
forma: Presidente, Vereador Antônio dos
Reis Nunes, Vice-Presidente, Vereador
Gilmar dos Santos Chaves, e Relator,
Vereador Denis Magalhães. Na sequência,
deliberou-se por encaminhar à Presidência
da Casa um requerimento que solicita a
contratação de perícia contábil para
analisar os dados relativos às execuções
orçamentárias dos convênios celebrados
pela Municipalidade para a construção de
Creche no Bairro São Lucas e para gastos
com transporte escolar nos anos de 2015,
2016 e 2017, conforme objeto da referida
CEI. Por fim, mas não menos importante,
os Vereadores Oberdan Faria e Roberto
Vieira renunciaram de suas atribuições na
Comissão. Nesse sentido, o Presidente da
Mesa Diretora, em atendimento da proporcionalidade dos blocos parlamentares, nomeou os Vereadores Metheus Vilela e Juliana Mattar, que passam a compor a CEI.

O mês de maio traz uma data muito
especial para os Assistentes Sociais: o dia
15, quando se comemora o seu dia e marca o nascimento da profissão. Em 1891, o
Papa Leão XIII publicava a Encíclica "Rerum Novarum", apresentando ao mundo
católico os fundamentos e as diretrizes da
Doutrina Social da Igreja. Era a primeira
Encíclica Social já escrita por um Papa e
marcava o posicionamento da Igreja frente
aos graves problemas sociais que dominavam a Europa. No Brasil, o Dia do Assistente Social surgiu a partir da aprovação
da Lei nº 3.252, de 27 de Agosto de 1957,
através do Decreto Federal nº 994, de 15
de Maio de 1962, que regulamenta e oficializa a profissão. A data celebra o profissional dos Serviços Sociais, dedicado na
luta por melhores condições de vida, saúde e trabalho para os grupos sociais mais
desfavorecidos ou "à margem da sociedade". É um membro ativo na luta pelos
direitos humanos. A Vereadora Juliana
Mattar, Assistente Social de formação e
profissão, esclareceu que todos podem
colaborar para construir um bom ambiente
igualitário em uma sociedade. No entanto,
os assistentes sociais se especializam, de
fato, em construir projetos e políticas sociais, sempre com o intuito de melhorar a
qualidade de vida de uma comunidade.
TEXTO PROPOSTO
PELA VEREADORA:
Juliana Mattar
Partido: PTB
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CÂMARA EXIGE MELHORIAS NA
REDE DE TELEFONIA MÓVEL
Na última quinta-feira (10), uma comitiva
da Câmara esteve na cidade de São Sebastião do Paraíso, onde participou de
uma reunião com lideranças regionais e
representantes da Empresa TIM Brasil. Na
ocasião, integraram a comitiva o Presidente da Casa Legislativa, Vereador Donizetti
Amorim, o Vereador Davi Sousa, o Coordenador do PROCON, Dr. Fábio Figueiredo de Carvalho, além do Assistente
Administrativo, Wallison Parreira. A reunião, agendada pela Câmara Municipal de
São Sebastião do Paraíso, foi fruto de uma
parceria entre os Poderes Legislativos daquela cidade e dos Municípios de Itaú de
Minas, Cássia e Monte Santo de Minas. O
evento teve como pauta a péssima qualidade do sinal da operadora na região, fato
que vem causando imensuráveis transtornos aos consumidores. Tamanha era a
insatisfação de todos, que existia, inclusive, a possibilidade de uma ação conjunta
entre os Municípios que impedisse a comercialização de novos produtos e serviços da TIM Brasil até que o problema fosse solucionado. Entretanto, os representantes da Empresa reconheceram as falhas e, embora a conclusão das correções
esteja prevista incialmente para novembro
de 2018, disseram que já estão trabalhando no intuito de resolvê-las parcialmente
desde o final do ano passado. Conforme
foi informado, toda a infraestrutura de rede
da região com código de área 035, que
compreende 159 Municípios e possui extensão de mais de 300 KM, indo de Varginha à São Sebastião do Paraíso, está sofrendo uma completa reestruturação. Serão ao todo 28 intervenções, sendo que
30% das ações já foram finalizadas.

