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Durante a segunda quinzena do mês
de julho a Câmara Municipal de Itaú
de Minas permanecerá em Recesso
Parlamentar. Isso quer dizer que
nesse período não haverá Sessões
Ordinárias, que retornam apenas em
agosto. O que muita gente não sabe
é que as atividades do Poder Legislativo continuam nesse período, Procon

e o setor administrativo funcionam
normalmente e o atendimento ao público acontece de segunda a sextafeira, das 7h às 16h. Cabe ressaltar
que o Recesso Legislativo é estabelecido conforme determina a Lei Orgânica do Município (LOM), o Regimento
Interno da Casa de Leis e a Constituição Federal.
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ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA
Já se encontra em pleno funcionamento o novo serviço de informações
disponibilizado pela Assessoria de Comunicação e Imprensa da Câmara.

É muito mais comodidade e praticidade para você não perder nada daquilo
que acontece no Legislativo Itauense.
Tenha a Câmara na palma da mão!
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BALANCETE DAS ATIVIDADES
LEGISLATIVAS

CÂMARA APRESENTA INDICAÇÃO
AO EXECUTIVO MUNICIPAL

CÂMARA INVESTIRÁ EM
ESTAÇÃO DE ENERGIA SOLAR

Em pleno recesso do Legislativo itauense, alguns Vereadores aproveitaram para fazer um balanço de suas atividades
parlamentares. Nesse sentido, o Vereador Matheus Vilela, por exemplo, divulgou um vídeo nas redes sociais onde apresenta, de forma resumida, o seu trabalho na Câmara Municipal. Nesse vídeo,
que já conta com mais de 3.500 visualizações, Matheus aponta que, em um
ano e meio de legislatura, protocolou 63
Indicações, 36 Requerimentos, 171 Ofícios, 9 Moções, 2 Projetos de Leis Complementares e mais 10 Projetos dos
quais ele destaca os seguintes: Terreno
Limpo e Proibição de Queimadas, juntamente ao vereador Davi Sousa; Transmissão ao vivo de Licitações, em parceria com os vereadores Davi e Juliana;
Anti-Nepostismo e Qualificação Técnica,
junto aos vereadores Davi, Donizetti,
Gilmar, Juliana, Oberdan e Roberto; Inserção do símbolo TEA nas agências
bancárias; e Decoro Parlamentar no âmbito Legislativo em conjunto com Davi e
Dênis. O Vereador ressalta que dentre
esses Projetos, alguns já aprovados,
muitos ainda voltarão a ser pauta na Câmara Municipal quando a revisão da Lei
Orgânica chegar ao fim. Sendo assim,
Matheus afirma que é fundamental que
os cidadãos acompanhem de perto os
trabalhos Legislativos.

Na última Sessão Ordinária antes do recesso Legislativo, excepcionalmente, ocorrida na quarta-feira (11), os Vereadores apresentaram sete Indicações ao
Executivo Municipal. E uma delas, de
autoria da Vereadora Juliana Mattar,
chamou especial atenção dos servidores
públicos municipais. A Vereadora indicou
providências no sentido de que parte do
valor que será arrecadado com a “venda
da folha de pagamento” dos servidores
municipais à agência bancária vencedora de processo licitatório que se encontra em tramitação na Prefeitura, seja
destinada para o pagamento das fériasprêmio devidas a determinados funcionários. Juliana Mattar justificou a sua
indicação afirmando que tal pedido se
prende ao fato de que é justo e oportuno utilizar cerca de 50% do montante
que a Prefeitura irá receber dos bancos
para exploração da folha de pagamento
do funcionalismo municipal para pagar
direitos dos próprios servidores, tendo
em vista que eles são a motivação desta
arrecadação. Desta forma, a Vereadora
finalizou o documento entregue à Mesa
Diretora solicitando uma vez mais que a
Administração reverta parte deste montante para pagar férias-prêmio vencidas.
A Indicação de Juliana seguirá, agora,
para o Executivo e a parlamentar espera
ter a sua solicitação atendida.

A tecnologia fotovoltaica (FV) converte diretamente os raios solares em
eletricidade. O constante avanço desta tecnologia está proporcionando o
aumento da capacidade de fornecimento de energia elétrica no mundo
todo, permitindo que a energia solar
fotovoltaica seja uma opção viável,
de baixo custo e com manutenção
mínima. Esta modalidade de geração
de energia representa, no país,
apenas 0,05% da produção contra
6,7% de energia eólica e 9,4% de
energia de biomassa. Todavia, a
Agência Internacional de Energia
estima que já em 2020, a produção
de energia solar no planeta gire em
torno de 5% do total produzido. E
seguindo essa tendência, em 2012, a
Aneel editou uma resolução (182)
criando o termo de compensação de
energia, que permite que a energia
gerada seja descontada da conta de
luz. O excedente produzido fica de
crédito junto à concessionária. Diante
desses e de outros benefícios, o Presidente da Câmara Municipal de Itaú
de Minas, Vereador Donizetti Amorim,
anunciou a elaboração de processo licitatório para a contratação de empresa especializada para elaboração
do projeto técnico e para implantação
de um Sistema Fotovoltaico Conectado à Rede (SFCR) capaz de suprir
100% do consumo de energia elétrica
da Casa de Leis. À Assessoria de
Comunicação e Imprensa da Câmara,
Donizetti falou sobre o projeto, acentuando que ele se insere na busca de
economia de recursos públicos atrav
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vés da geração de uma energia limpa
e sustentável. O investimento total
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para atender
toda
a demanda da
Câmara, assegurando retorno do investimento em cerca de quatro anos.
O valor médio mensal pago com a
tarifa de energia elétrica é de R$ 1,2
mil. Donizetti Amorim cita, ainda, que
o Sistema Fotovoltaico praticamente
não necessita sofrer manutenção e a
energia gerada se interliga à rede
elétrica pública. Quando a estação solar oferecer mais energia do que a
necessária para o atendimento do
consumo o excesso é injetado na
rede elétrica gerando créditos energéticos. E esse crédito, de acordo
com Donizetti, poderá ser revertido
em descontos na fatura de energia do
Centro de Atendimento ao Cidadão CAC, por exemplo. Por fim, o Presidente da Mesa Diretora afirma que a
Câmara beneficiará, também, o meio
ambiente, vez que tal ato se insere
na luta mundial em torno da geração
de energia sustentável, visando a
redução de gazes e do efeito estufa.
E a sustentabilidade é justamente
uma das principais vantagens proporcionadas pela utilização da energia
solar fotovoltaica, tratando-se de
energia 100º renovável e não poluente. Com tantos fatores positivos,
Donizetti Amorim também confirma
estudos para elaboração de um
projeto de lei determinando que o
Executivo Municipal adote sistemas
similares de captação e uso da energia solar, podendo utilizar a produção
excedente para fins de promoção
social. Nesse sentido, uma Comissão
foi formada na Câmara e representantes da Prefeitura estão em permanente contato com seus membros,
com fins a viabilizar a implantação do
Projeto em diversos prédios públicos.

