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Na última semana a Câmara Municipal, através da recém-criada Ouvidoria Legislativa, fez adesão ao PROFORT - Programa de Fortalecimento das Ouvidorias, oficializando parceria com a CGU - Controladoria Geral da União e com Ministério da
Transparência. Com isso, a Ouvidoria Legislativa da Câmara já dará início às suas
atividades em nível nacional, pois contará com o e-Ouv Municípios, uma plataforma WEB gratuita que institui um canal exclusivo para recebimento, análise e
resposta de manifestações de usuários de serviços públicos. A Ouvidoria Legislativa funcionará na sede do CAC - Centro de Atendimento ao Cidadão, e sua inauguração está prevista para o dia 06 de setembro. Em breve, mais informações.
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A Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON) vai
mudar de endereço em Itaú de Minas. A partir de segunda-feira (13), os
consumidores que precisarem dos serviços do Procon Legislativo devem
se dirigir até a Rua Calixto José de Souza, Nº 68, no Calçadão.
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HISTÓRIA DA CIDADE:
DOM INÁCIO JOÃO DAL MONTE

CÂMARA SEDIA REUNIÃO DE
CONSELHO DA FIAS

PROCON LEGISLATIVO PASSARÁ
A ATENDER EM NOVO ENDEREÇO

Inácio João Dal Monte nasceu em Ribeirão Preto / SP, em 28 de agosto de
1890. Seus pais eram Luiz Dal Monte
e Ângela Guglielmini. Com 22 anos
ingressou na Ordem dos Frades Menores Capuchinhos, na Itália. Em Veneza, cursou Filosofia e Teologia,
doutorando-se em Direito Canônico
na Faculdade Pontifícia do Patriarcado. Participou da Primeira Guerra
Mundial (1914), na linha de frente,
durante 4 anos. Em 1924 sagrou-se
Sacerdote. Vindo para o Brasil, foi
Vigário e Superior em diversas Casas
da Ordem dos Capuchinhos, até ser
eleito Bispo Coadjutor em Joinville /
SC, no ano de 1949. Transferido para
a Diocese de Guaxupé / MG em 1952,
dirigiu o seu rebanho por 10 anos
com total dedicação à Santa Igreja.
Cercado pelos Padres, fiéis e religiosos, faleceu em 29 de maio de 1963,
em Guaxupé, onde foi enterrado no
lado direito da cripta da Catedral.
Dom Inácio foi o responsável pela
vinda de Monsenhor Ernerto Cavicchioli para Itaú de Minas e hoje batiza uma rua e uma escola da cidade.

Na última semana a Câmara sediou
uma reunião do Conselho Curador da
FIAS – Fundação Itaú de Assistência
Social, mantenedora do Hospital Itaú.
A reunião, que ocorreu nos moldes de
uma audiência pública e contou, também, com a presença de Vereadores
e demais representantes e autoridades da sociedade itauense, serviu
para debater a difícil situação financeira da entidade, apresentar quais
ações estão sendo adotadas para que
o Hospital possa se reerguer e aventar quais os planos futuros para a
entidade. A FIAS completa 60 anos
de existência em 2018, enquanto o
Hospital Itaú, pouco mais novo, faz
57 anos. E ambos foram submetidos
à uma consultoria externa, custeada
pela Prefeitura em parceria com a
Câmara, que apontou quais os caminhos o Conselho deve seguir para
que Hospital volte a ser referência em
toda região. Endividada, mas em
melhor situação do que outrora, a
FIAS corre contra o tempo na tentativa de conseguir fontes de financiamento para a aquisição de novos e
mais modernos equipamentos, tendo
em vista que, em termos de instalações físicas, o Hospital Itaú é menor
somente que a Santa Casa de Passos
e que a Santa Casa de São Sebastião
do Paraíso. Assim sendo, a intenção é
que retornem os atendimentos e internações custeados pelo SUS, que
seja retomada a realização de determinados procedimentos cirúrgicos e
que mais médicos passem a compor
o corpo clínico do Hospital.

Sempre visando o melhor atendimento aos consumidores de Itaú de Minas, o PROCON Legislativo do Município, até então sediado nas dependências da Câmara Municipal, na Praça
Monsenhor Ernesto Cavicchioli, Nº
366, será transferido para Rua Calixto
José de Sousa, Nº 68, no Calçadão. A
mudança, considerada o pontapé
inicial para a inauguração do CAC –
Centro de Atendimento ao Cidadão,
acontecerá já a partir da próxima semana e a previsão para que o PROCON passe a atender na nova sede é
dia 13 de agosto. Até lá, os atendimentos e as audiências continuarão
a serem realizados na Câmara Municipal normalmente. Vale lembrar ain-
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da que, além do PROCON, o CAC
possui importante missão social, na
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de o acesso a diversos serviços e
informações de utilidade pública, de
forma integrada, ágil e gratuita. A
inauguração do CAC está prevista
para o dia 06 de setembro. O Coordenador do PROCON, Dr. Fábio Figueiredo de Carvalho, chama a atenção
para os horários de atendimento:

VEM AÍ UM PROJETO QUE VAI FACILITAR A SUA VIDA!

CAC

CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS

INAUGURAÇÃO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2018.

