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FARMÁCIA VIVA: CÂMARA E EXECUTIVO PROMOVEM PALESTRAS
De acordo com matéria veiculada na Edição 38
deste Informativo e na Folha da Manhã desta
quinta-feira (27), um levantamento feito em
Itaú de Minas apontou que o município tem
hoje 1.869 terrenos vazios na zona urbana,
entre particulares e áreas públicas. E para tornar esses terrenos baldios, ora improdutivos,
em hortas comunitárias, o Presidente da Câmara, Vereador Donizetti Amorim, convidou a Drª.
Ana Carla Koetz Prade para ministrar duas palestras nos dias 27 e 28 de setembro. Além
disso, a Farmacêutica, especialista em plantas
medici

medicinais, visitou a cidade e pôde ver de perto os prováveis locais onde pretende-se cultivar as primeiras hortas. Nas palestras, Drª.
Ana Carla trocou experiências com o público,
que praticamente lotou o auditório da Câmara,
e falou sobre o cultivo, o manejo e a regulamentação do uso das Plantas Medicinais no
Sistema Único de Saúde. Donizetti reforçou
que esse é só o primeiro passo para a implantação do projeto, que tem por objetivo a melhoria da qualidade de vida da população, através da saúde e da educação ambiental.
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Sr. Diego Torres, Drª. Ana Carla Koetz Prade e Drª Andréa Reis Pereira.
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“Nosso objetivo é preservar a cultura
do Uso Tradicional das Plantas Medicinais, ampliando o
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Drª Ana Carla Koetz Prade

acesso a este recurso Terapêutico aos usuários do SUS e à população em geral.”
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FARMÁCIA VIVA: CÂMARA E PREFEITURA DÃO O PONTA INICIAL
PARA A IMPLANTAÇÃO DO PROJETO EM ITAÚ DE MINAS

+

A Câmara Municipal de Itaú de Minas teve a honra de recepcionar, para duas palestras, a
Drª. Ana Carla Koetz Prade, Farmacêutica premiada no 67º Congresso de Secretarias Municipais da Saúde de Santa Catarina e reconhecida nacionalmente por ser uma das precursoras e a coordenadora do Programa Farmácia Viva em São Bento do Sul / SC. Nos eventos, estiveram presentes profissionais da Saúde, do Meio Ambiente e do Desenvolvimento
Social, além de lideranças locais e estaduais, incluindo a Drª. Andréa Reis Pereira,
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representante do Secretário Adjunto de Estado de Saúde, Dr. Daniel M. de Castro.
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SESSÃO
ORDINÁRIA
DO
DIA 24/SET
ESPAÇO
DOS
VEREADORES

Nesta última segunda-feira, dia 24 de
setembro, os Vereadores se reuniram
para a realização de mais duas Sessões, sendo uma Ordinária e outra
Extraordinária. Para aqueles que acompanham semanalmente as reuniões da Câmara Municipal, a data deve
ter soado um tanto quanto estranha,
tendo em vista que, normalmente,
conforme dispositivo regimental, as
Sessões Ordinárias são realizadas às
terças-feiras. Pois bem, o calendário
teve que ser alterado por motivo de
forças maiores e tudo foi previamente
publicado nos meios oficiais de comunicação da Câmara, sem que houvessem quaisquer prejuízos para as
atividades Legislativas. Assim sendo,
na Sessão Ordinária, a primeira reunião do dia, iniciada às 16 horas e 30
minutos,
foram
distribuídas
as
seguintes matérias: a) Mensagens do
Executivo Municipal que encaminha
os seguintes Projetos de Lei: Nº
31/18, que modifica a Lei Nº 1026,
de 13 de julho de 2018, que dispõe
sobre as diretrizes para a elaboração
da Lei Orçamentária do exercício de
2019; Nº 32/18, que autoriza o
Município de Itaú de Minas a associarse à AMIG - Associação dos Município
Mineradores de Minas Gerais; e Nº
33/18, que altera a Lei Nº 104. Cada
uma dessas matérias foi remetida
para as Comissões para emissão de
pareces. E ainda na Sessão Ordinária,
após o Grande Expediente, que já
pode ser conferido no site da Câmara
na Internet e em breve no nosso
Canal no Youtube, ocorreu a segunda
discussão e votação do Projeto de
Resolução Nº 07/18, que Acrescenta
dispositivo que menciona na Resoluv

ção Nº 213/06 de 20 de dezembro de
2006 (Regimento Interno da Câmara
Municipal de Itaú de Minas), dispondo
sobre Processo Legislativo. A matéria
foi aprovada por unanimidade, assim
como, em primeira votação, aconteceu com Projeto de Resolução Nº
08/18 que trata da mudança do horário das Sessões Ordinárias para as
19 h às 22h, com intervalo de 15
minutos entre o término do expediente e o início da ordem do dia. Por
fim, aprovados por todos os Vereadores também foram os Requerimentos Nº 84/18 (Requer do Executivo
Municipal informações em relação das
horas extras pagas prefeitura em
2018, mês a mês, constando nome
do servidor, quantidade de horas
extras pagas), Nº 85 (Requer do
Executivo Municipal cópia do contrato
0011023070 firmado com o INSS,
referente à dívida contratual de parcelamento e renegociação de dívidas
de contribuições sociais previdênciaria interna no valor$ 988.023,63; e
requer, também, cópia do contrato
13678720166-2017-81 firmado com
o INSS, referente à dívida contratual
de parcelamento e renegociação de
dívidas e contribuições sociais previdenciárias internas no valor de R$
1.451.816,17), Nº 86/18 (Requer do
Executivo Municipal o valor total dos
repasses financeiros que o Estado de
Minas Gerais deveria ter encaminhado ao Município de Itaú de Minas nos
anos de 2017 e 2018, mas que se encontram atraso, dividido por secretaria. E antes da Sessão Extraordinária
os Vereadores ainda aprovaram o
Parecer ao Projeto de Resolução Nº
07 e a Moção Nº 9, que registra votos
de aplausos à Prefeitura, à Secretaria
de Educação e às escolas municipais
pelo excelente índice alcançado pelo
Município em relação do IDEB.

SESSÃO
EXTRAORDINÁRIA
ESPAÇO
DOS
DO
DIA 24/SET
VEREADORES
Na segunda-feira (24), além da Sessão Ordinária, conforme matéria da
página 02 deste Informativo, os Vereadores se reuniram em mais uma
Sessão Extraordinária não remunerada, dessa vez, para discutir o parecer
pela inconstitucionalidade da Proposta
de Emenda à Lei Orgânica Nº 03/18,
que modifica o artigo 103 e seus
parágrafos na Lei Orgânica Municipal,
dispondo sobre Orçamento Impositivo
e dando outras providências. Findadas
a leitura e fase de discussões, o Parecer foi aprovado por todos os Vereadores. Cabe o registro de que, tanto
na Sessão Ordinária quanto na Extraordinária, o Vereador Gilmar dos Santos Chaves, o Zicão, não compareceu
por motivos particulares, tendo sido
dispensado pelo Presidente da Câmara, Vereador Donizetti Amorim. E para
aqueles cidadãos que não puderam
acompanhar as sessões no auditório
do Plenário, ou ainda perderam a
transmissão ao vivo pelo Site do Legislativo, fica a dica: a Assessoria de
Comunicação e Imprensa já disponibilizou os vídeos no site oficial da Câmara, que você pode acessar através
do endereço que segue logo abaixo.
Além disso, as falas de cada Vereador
que fez uso do Grande Expediente
também podem ser conferidas na íntegra no nosso canal no Youtube:
Acesse e pesquise por Câmara Municipal de Itaú de Minas, ou digite o
endereço: youtu.be/SJnvBGd4aek. E
para saber tudo o aconteceu de mais
importante no Legislativo Itauense
você já sabe: basta acessar nossas
redes sociais e começar a nos seguir.
É a Câmara Municipal de Itaú de Minas cada vez mais perto de você.

SESSÃO
ORDINÁRIA
ESPAÇO
DOS
DO
DIA 27/SET
VEREADORES
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Para finalizar mais uma semana
intensa de trabalhos na Câmara Municipal de Itaú de Minas, excepcionalmente nesta quinta-feira (27), aconteceu mais uma Sessão Ordinária. Na
ocasião o Presidente da Mesa Diretora, Vereador Donizetti Amorim deu
início à Sessão encaminhando à Comissão de Finanças e Orçamento, para emissão de parecer técnico e para
recebimento de emendas, pelo prazo
de 10 (dez) dias, o Projeto de Lei Nº
34/18, que modifica a Lei Nº 1010, de
28 de dezembro de 2017, que dispõe
sobre o Plano Plurianual para o
período 2018/2021. Na sequência,
após o Grande Expediente, ocorreu,
em segunda votação, a aprovação do
Projeto de Lei Nº 27/18, que versa
sobre a ausência de Vereador às Sessões Ordinárias, fato que implicará no
desconto proporcional de 1/30 (um
trinta) avos por dia/mês. Também em
segunda votação, foi aprovado o Projeto de Resolução Nº 08/18, que trata
da mudança do horário das Sessões
Ordinárias para as 19h, com intervalo
de 15 minutos entre o término do
expediente e o início da ordem do dia.
Logo após, ainda foram aprovados os
Requerimentos Nº 89/18 (Requer do
Executivo Municipal informações em
relação ao Jornal Cidade) e Nº 90/18
(Requer do Executivo Municipal informações em relação à situação da rede
de esgoto da Rua Maranhão, no Jardim Pinheiros). Além disso, ainda foram aprovados os pareceres em
redação final ao Projeto de Lei Nº
27/18 e ao Projeto de Resolução Nº
08/18. E você já sabe: tudo que
aconteceu nesta reunião já está disponível no site da Câmara.

