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NOTÁVEL CIDADÃO: JORGE BANDEIRA

DADOS DOS
VEREADORES

Na última sexta-feira (18), a poAntônio dos Reis Nunes
pulação de Itaú de Minas se des*MDB
pediu de uma de suas maiores
lideranças políticas: o Senhor
Davi Oliveira Sousa
Jorge Lopes de Morais, ou sim*PSD
plesmente Jorge Bandeira, como
era mais conhecido. Jorge BanDênis Donizetti
deira nasceu em 23 de novembro
Magalhães
de 1950 na cidade de Itaú de Mi*PSB
nas, filho de Azarias Lopes de
Morais e Celestina Alves BanDonizetti Antônio de
Deira. Casado com Maria Elena
Morais, Jorge teve três filhos:
deira.
Amorim
Jefferson, Everson Junior e Wanderson Henrique. Trabalhou na
*PRB
Prefeitura Municipal no período de 1971 a 1972, ano em que
ingressou na Cia de Cimento Portland Itaú, onde permaneceu até
Gilmar dos Santos
1986.Desde então, tornou-se sócio da Construtora SER, uma das
Chaves
maiores empresas do Município e geradora de emprego e renda
*DEM
para a cidade. Sócio do Itaú Esporte Clube, Jorge Bandeira foi
Vereador por dois mandatos: nas Legislaturas de 1993 / 1996 e
1997 / 2000, chegando a ser Presidente da Câmara Municipal em
Juliana Mattar
*PTB
2000, ano em que recebeu o título de Honra ao Mérito, indicado
pela Câmara Municipal. Pouco tempo depois, foi eleito VicePrefeito também em duas oportunidades: para os mandatos de
Matheus Vilela Silva
2001 / 2004 e 2005 / 2008. No ano seguinte foi eleito Prefeito
*PSB
Municipal, cumprindo todo o seu mandato até o ano de 2012,
ocasião em que decidiu se afastar dos holofotes do cenário político
Obrdan Faria
*PSDB
local para cuidar da saúde, da família e da empresa. Entretanto,
Jorge Bandeira nunca se afastou completamente da vida política e
mantinha voz ativa nos bastidores de tudo aquilo que acontecia de
Roberto Gonçalves
mais relevante na cidade. Como gesto simples para homenagear
Vieira
*PRB
o grande homem, marido e pai de família que foi, além de retribuir
minimamente os feitos do empresário e do político que era, a
Câmara Municipal ofereceu o seu salãoEXTRATO
nobre para que familiares, amigos e toda DE
a
EDITAL
comunidade pudesse se despedir do ExPrefeito. Jorge Bandeira, que lutou durante
muito tempo contra um câncer, faleceu aos
67 anos de idade em decorrência de problemas no coração na tarde do dia 18,
deixando a esposa, filhos, noras e netos.
Já a Prefeitura Municipal, em sinal de
respeito à figura pública e ao seu legado,
hasteou as bandeiras a meio mastro e
decretou luto oficial de três dias. Por fim, a
Câmara
p
reforça o seu profundo sentimento de pesar pelo falecimento do Senhor Jorge Lopes de
Morais e renova aos familiares e amigos o desejo de que encontrem em Deus todo o conforto
necessário para suportar e superar esse momento de dor. Jorge Bandeira marcou o seu nome na
história da cidade e ficará para sempre na memória dos itauenses!
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REUNIÕES MARCAM A SEMANA

x
x Vereadores e servidores da Câmara Municipal
promoveram e

participaram de diversas reuniões nos últimos dias.
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Câmara envia ofício de
pesar à família de
Jorge Bandeira

A greve dos
caminhoneiros e o
direito à insalubridade

Ex-Prefeito Jorge
Bandeira faleceu na
última sexta-feira
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ESPAÇO DOS
VEREADORES
ESPAÇO DOS
VEREADORES
CÂMARA ENCAMINHA OFÍCIO À
FAMÍLIA DE JORGE BANDEIRA
Em razão do falecimento do Ex-Prefeito
Jorge Lopes de Morais, o Jorge Bandeira,
a Câmara Municipal encaminhou ofício de
pesar à sua família. O Vereador Oberdan
Faria, autor do documento e amigo
particular de Jorge Bandeira há várias
décadas, fez questão de tentar transmitir
uma mensagem de conforto e esperança,
mas sem deixar de externar os seus
sentimentos. O Vereador disse que compreender os propósitos de Deus muitas
vezes pode ser uma tarefa bem difícil,
principalmente quando a tristeza bate à
porta em decorrência da perda de um ente
querido e muito amado. Oberdan ressaltou
que Jorge foi um verdadeiro companheiro
em todas as horas e que ele sempre enxergava nas pessoas o que elas tinham de
melhor. O texto relembra um pouco da
trajetória política do Ex-Prefeito, momentos
bons e difíceis, além de referir sobre a sua
luta contra uma doença e da sua superação. Oberdan enfatizou, ainda, que,
tendo em vista tudo que o amigo representou para a cidade e para ele próprio, Jorge
nunca irá embora de verdade, pois viverá
para sempre na memória de todos. Por
fim, o Vereador ofereceu todo o apoio
necessário à família de Jorge Bandeira,
em especial à sua esposa e aos seus
filhos, pedindo que Deus conforte os
corações de todos.
TEXTO PROPOSTO
PELO VEREADOR:
Oberdan Faria
Partido: PSDB

ESPAÇO DOS
VEREADORES
ESPAÇO DOS
VEREADORES
A GREVE DOS CAMINHONEIROS
E O DIREITO À INSALUBRIDADE
Nos últimos disas dois assuntos tiveram
destaque nas rodas de conversas em Itaú
de Minas: a greve nacional dos caminhoneiros e o debate ocorrido na Câmara
acerca do direito ao recebimento de adicional por insalubridade para determinados cargos do funcionalismo público municipal. Quanto à greve, o Vereador Roberto
Vieira ressalta que o meio rodoviário de
transporte é responsável por 65% da circulação de toda a carga que é transportada
no Brasil. Isso explica o grave problema de
desabastecimento de diversos produtos.
Mas, de acordo com o Vereador, ao comtrário do que poderia estar imaginando o
Governo Federal e boa parte da mídia, a
escassez de alimentos nos mercados e de
combustíveis, por exemplo, não fez com
que a população se voltasse contra os
grevistas, vez que todos vêm apoiando os
motivos da paralisação. Nesse sentido, ao
que tudo indica, na noite desta quinta-feira
(24), Governo e caminhoneiros chegaram
a um acordo e a greve parece estar próxima do fim. Já quanto ao adicional de
insalubridade, Projeto do Executivo que
deve chegar à Câmara nos próximos dias,
o Vereador Roberto afirma que é importante o apoio à igualdade de direitos,
pois os riscos de um médico, por exemplo,
não são maiores do que os de qualquer
outro profissional, como garis, lixeiros, etc.
TEXTO PROPOSTO
PELO VEREADOR:
Roberto Gonçalves
Vieira
Partido: PRB
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REUNIÕES MARCAM A SEMANA
O Legislativo Municipal vem trabalhando
incansavelmente no sentido de prover melhorias significativas para a comunidade
itauense. Prova disso, é a quantidade de
reuniões e debates que vem ocorrendo
entre os Vereadores, contando sempre
com apoio incondicional dos Servidores da
Casa. Os últimos dias, por exemplo, foram
repletos de eventos do gênero. No final da
semana passada, uma das reuniões tratou
da situação do Distrito Industrial. Na
ocasião, o Presidente da Câmara, Vereador Donizetti Amorim, apresentou aos
demais Parlamentares os resultados de
um longo estudo realizado sobre os imóveis daquele local. Três dias antes, a
reunião foi com a Nutricionaista da Secretaria de Educação, profissional responsável pela elaboração do cardápio da merenda escolar. Com a Srª. Daiane foi
discutido um novo projeto da Presidência
do Legislativo, que visa aperfeiçoar o programa de agricultura familiar no Município,
capacitando as famílias produtoras para
que elas possam fornecer para a Administração Pública o ano todo. Os Vereadores
também vêm participando de uma série de
reuniões diárias com intuito de debater as
alterações propostas na Lei Orgânica do
Município e no Regimento Interno. Em
breve essas proposições serão levadas ao
Plenário para votação. E os trabalhos não
pararam por aí. Fora as atividades das
comissões permanentes e especiais, a
semana também marcou a participação do
Legislativo em uma discussão com representantes da Prefeitura acerca das alterações no Plano Diretor. Os trabalhos seguem em ritmo acelerado e nas próximas
edições os temas de maior relevância
serão abordados individualmente.
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1096ª SESSÃO ORDINÁRIA
Na última terça-feira (22), como de costume, ocorreu mais uma Sessão Ordinária
na Câmara Municipal. Na ocasião, foram
apresentadas e debatidas as seguintes
matérias: a) Mensagem do Executivo
encaminhando o Projeto de Lei nº 19/18,
que institui o Conselho Municipal de
Controle Social de Saneamento Básico; b)
Mensagem do Projeto de Lei Complementar nº 02/18, de autoria do Vereador
Donizetti Antonio de Amorim, que altera o
Código Tributário Municipal, prevendo a
isenção de IPTU aos proprietários de imóveis destruídos por causas adversas,
como incêndios; c) Mensagem do Projeto
de Resolução nº 06/18, de autoria da
Mesa Diretora, que dispõe sobre a criação
do informativo “Jornal da Câmara”; d) Sete
requerimentos de diversos autores. Antes
de dar início ao Grande Expediente, o
Presidente da Casa, Vereador Donizetti
Amorim, deliberou o encaminhamento dos
Projetos ora apresentados às respectivas
Comissões Permanentes para posterior
análise e emissão de pareceres. Após as
explanações dos Parlamentares e iniciada
as fases de discussão e votação, o Vereador Oberdan Faria pediu vistas a três
pareceres do Executivo que manifestaram
pela inconstitucionalidade de Projetos propostos pelo Legislativo. Já os sete Requerimentos e uma Moção de aplausos à
equipe de garis da Prefeitura Municipal
foram aprovados por unanimidade. Para
mais informações e detalhes sobre tudo o
que aconteceu na Sessão Ordinária desta
semana, o cidadão poderá acessar o site
da Câmara na Internet, que disponibiliza
acervo de notícias e vídeos, por exemplo,
ou acompanhar as publicações nas redes
sociais oficiais do Legislativo Municipal.

