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CÂMARA REALIZA REUNIÃO COM A SOCIEDADE
PARA DISCUTIR A CRIAÇÃO DE PROJETO DE LEI
QUE DISPÕE SOBRE O CONTROLE DA POPULAÇÃO
DE CÃES E GATOS
Nesta quinta-feira (25), a Câmara Municipal realizou uma
reunião preparatória visando uma futura audiência pública para
discutir sobre a proteção animal. A ideia é construir um projeto
de lei que trate do controle da população de cães e gatos
através da esterilização cirúrgica, do registro de animais e da
educação para a guarda responsável.
Idealizado pelo Vereador Roberto Vieira, o evento contou com a
participação da sociedade engajada com a causa animal e
estiveram presentes servidores da Câmara, representantes da
Polícia Militar, a Médica Veterinária Drª. Isabela Azevedo, que
apresentou os benefícios da castração e falou sobre a
importância do cuidado animal, a Advogada Duiane Martins, que
destacou a possibilidade de resolução dos problemas através do
diálogo no Estado Democrático de Direito, o Chefe do Setor de
Educação, Sr. Márcio José Alves, que se colocou a disposição
para auxiliar na luta pela conscientização dos jovens, além do
Jurídico da Câmara Municipal, representado pelo Advogado
Fábio Figueiredo de Carvalho, que afirmou já estar estudando as
possibilidades do Projeto de Lei, apresentando as Leis Estaduais
e Federais que abordam o tema e deixando claro que, somente
através da participação da comunidade, a Lei terá eficácia.
Sendo assim, a participação da sociedade foi fundamental para
o desenvolvimento da reunião através da atuação efetiva dos
presentes, que puderam expor suas opiniões acerca do tema e
abordar os desafios da proteção animal, além da limitação dos
agentes que trabalham diretamente com a causa. Nesse sentido,
Roberto reconheceu que “a única forma para termos uma
situação diferente da que enfrentamos é pela mudança de
cultura e que essa transformação se dá pela educação”.
EVOLUÇÃO ECONÔMICA
DE ITAÚ DE MINAS

HISTÓRIA

“A história da cidade e da
sua indústria cimenteira”

Por volta de 1936, os fundadores das primeiras Usinas Hidroelétricas freqüentavam a região e,
ao verem o trabalho dos caleiros e a enorme quantidade de pedras, resolveram levar algumas
amostras para que fossem estudadas na Dinamarca. Com os resultados, comprovaram que as
pedras eram de excelente qualidade para a produção de cal e cimento. Em 10 de março de
1937, no escritório da Sociedade Barros, Oliva e Cia., no centro de São Paulo, foi realizada a
Assembléia de Constituição da Cia. de Cimento Portland Itaú. A empresa nasceu com o capital
de 7 mil contos de réis, dividido em 35 mil ações nominativas, com valor unitário de 200 mil
réis. Algum tempo depois, a 450 km de distância, na acanhada Estação Itaú, sudoeste de
Minas Gerais, seria construída a primeira fábrica de cimento da empresa e do Estado, sendo a
quinta do país. Com a soma do idealismo e do arrojo de seus fundadores, da generosidade da
terra Itauense e do trabalho dedicado por gerações, a paisagem rural e familiar foi se
modificando, abrindo espaço para mais investimentos e acelerando o ritmo de construções.

CÂMARA MUNICIPAL REALIZA PRIMEIRAS SESSÕES EXTRAORDINÁRIAS DE
2018, MESMO DURANTE RECESSO DO LEGISLATIVO
Os Vereadores de Itaú de Minas, atendendo à
convocação do Prefeito Municipal e da
Presidência da nova Mesa Diretora da
Câmara, se reuniram nos dias 25, 26 e 30 de
janeiro
para
as
primeiras
Sessões
Extraordinárias do ano, mesmo ainda estando
o Legislativo Municipal em recesso.
Foram quatro Projetos de Leis e três Projetos
de Resoluções analisados, discutidos e
votados em Regime de Urgência Especial
durante essas Sessões, sendo que todas as
sete matérias em pauta foram aprovadas por
unanimidade pelos Edis. E dentre essas
matérias, estava o Projeto de Lei de autoria
do Executivo Municipal que autorizou a
abertura de Crédito Adicional Especial,
visando o repasse de recursos financeiros à
Fundação Itaú de Assistência Social,
mantenedora do Hospital Itaú. O valor que
será repassado à instituição de saúde é de
R$ 150.000,00 e foi obtido junto ao Governo
Federal e ao Governo Estadual.
Outros três Projetos de Leis referiam-se sobre
a revisão de vencimentos dos servidores
públicos municipais, aprovada em 3,5%,
sobre a revisão de vencimentos do quadro de
magistério público, fixada em mais 3,81% e
totalizando 6,81%, adequando ao piso da
categoria, e sobre o reajuste de vencimentos
dos servidores da Câmara Municipal, que se-

guiu o reajuste dos demais servidores,
ficando em 3,5%. Os reajustes foram
definidos com base no INPC, divulgado pelo
IBGE, que apontou inflação de 2,7% no último
ano. Nesse sentido, o reajuste real de
vencimentos do funcionalismo público, ou
seja, o ganho acima da inflação, ficou
estipulado em 1,43%. Os outros três Projetos
de Resoluções aprovados versam sobre a
extinção do cargo de Coordenadoria de
Administração e Legislativa, em detrimento à
criação do Cargo de Coordenadoria de
Administração e à criação de uma nova
gratificação de 60% vinculada às funções da
Coordenação Legislativa. A Câmara faz
questão de lembrar, por fim, que as Sessões
Extraordinárias não são remuneradas.
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ESPAÇO DOS
VEREADORES
ASSOCIAÇÃO DOS
ESTUDANTES ITAUENSES
Na última terça-feira (30) foi enviado pela
Câmara Municipal de Itaú de Minas um
Ofício, de autoria do Presidente da Mesa
Diretora, Vereador Donizetti Antonio de
Amorim, ao Vice-Prefeito da cidade de
Franca / SP, solicitando concentração de
esforços junto ao Prefeito daquela
cidade, no sentido de se analisar a
possibilidade de efetivação de uma
parceria, visando a construção de uma
Sede para abrigar a Associação dos
Estudantes Itauenses. E tendo em vista
a grande quantidade de alunos que
estudam nas Universidades Francanas,
cerca de 200 no total, o documento
sugere a doação de um terreno, por
parte do Município de Franca, para que
seja construído, em parceria com a
iniciativa privada e a Prefeitura de Itaú de
Minas, um centro de apoio, inclusive com
alojamento, destinado a receber esses
estudantes
e
oferecendo
abrigo,
segurança e alimentação com um baixo
custo. Esse pedido vem amparado na
preocupação com as elevadas despesas
com mensalidades, livros, estadia e
outros gastos diversos que as famílias
Itauenses enfrentam para proporcionar
um futuro melhor para seus filhos. A
Câmara, agora, fica na espera de um
retorno e permanece disposta a receber
e ouvir os estudantes.
TEXTO PROPOSTO
PELO VEREADOR:
Donizetti Antonio de
Amorim (Zetinho)
Partido: PRB

HISTÓRIA DOS
NOMES DAS RUAS
DE NOSSA CIDADE
R. MARIA TEREZINHA
SANJULIÃO RIBEIRO
”Terezinha da Sorveteria”

Srª. Maria Terezinha Sanjulião Ribeiro,
nasceu no dia 16 de Dezembro de 1955,
sendo filha de Sebastião Sanjulião
(Senhor Pelota) e Benedita Candida
Sanujulião (Dona Dita). Terezinha é
natural de São Sebastião do Paraíso,
mas foi na zona rural de Itaú de Minas,
onde, com seus seis irmãos, passou a
sua infância e juventude. Aos 20 anos de
idade conheceu Luiz, com quem se
casou no dia 25 de novembro de 1978 e
teve dois filhos: Alan em 1979 e Alex em
1983. Em meados de 1985, na Praça
Nossa Senhora das Graças, inaugurou a
Sorveteria chamada Sorvete Americano,
mais conhecida como Sorveteria da
Terezinha, onde permaneceu por mais
de 27 anos. Ali, trabalharam todos da
família, sendo que ela própria era quem
mais se destacava pelo esforço de
trabalhar até tarde da noite, fins de
semana e feriados. Além do delicioso
sorvete, quem freqüentava a sorveteria
encontrava uma amiga e aquela boa
prosa. Terezinha se envolvia também em
causas sociais e por várias vezes
arrecadou mantimentos para fazer cestas
básicas para amigos necessitados. Srª.
Terezinha adoeceu e veio a falecer no
dia 05 de novembro de 2012, deixando
seu marido e seus dois filhos, além de
suas noras e suas maiores paixões, seus
dois netos. Hoje em dia, é o Sr. Luiz e
seus filhos que tomam conta da
sorveteria. Terezinha escreveu seu nome
da história de Itaú de Minas, deixando
em todos a saudade daquele bom
conselho e aquela boa prosa.

ESPAÇO DOS
VEREADORES
LAR SÃO VICENTE DE P.
CELEBRA CONVÊNIO NO
VALOR DE R$ 40.000,00
Na última segunda-feira (22) a Câmara
Municipal tomou ciência da celebração
de convênio entre o Estado de Minas
Gerais, através da Secretaria de Estado
de Governo e o Município de Itaú de
Minas. O referido convênio é resultado
da indicação do Vereador Denis
Magalhães, o Denão, junto ao Deputado
Estadual
Emidinho
Madeira
e
contemplará o Lar São Vicente de Paulo
com o repasse de R$ 40.000,00. Esse
recurso será utilizado para a aquisição
de bens permanentes, sendo 04 camas
hospitalares, 02 freezers horizontais com
capacidade de 420 LT, 01 notebook, 01
impressora multifuncional, 02 armários
de aço, 30 camas de solteiro
confeccionadas
em
madeira,
08
poltronas, 01 geladeira de 462 LT e 01
lavadora industrial. À Assessoria da
Câmara, o Vereador Denão disse estar
imensamente feliz com a celebração
desse convênio por acreditar que o Lar
São Vicente de Paulo é e sempre será
merecedor de todos os esforços
possíveis no sentido de angariar
recursos de qualquer natureza, não só
financeiros, justamente por se tratar de
uma instituição que cuida com tanto zelo,
amor e carinho dos idosos de nossa
comunidade.
TEXTO PROPOSTO
PELO VEREADOR:
Dênis Donizetti
Magalhães (Denão)
Partido: PSD

ACONTECEU NA
CÂMARA
CAC FIRMA PARCERIA
COM O TRE-MG
Na última quinta-feira (25), a Câmara
recebeu uma ótima notícia: está
credenciada no Tribunal Regional
Eleitoral de Minas Gerais e poderá
abrigar um Posto de Atendimento
Itinerante Online do TRE-MG (PAIOL).
As tratativas para a realização dessa
parceria tiveram início no segundo
semestre de 2017 e o sucesso das
negociações só se tornou possível
graças ao empenho dos Vereadores, de
Servidores da Câmara Municipal e do
responsável pelo Cartório Eleitoral em
Pratápolis, Sr. Éder José Cunha Coelho.
O PAIOL oferecerá diversos serviços aos
eleitores em Itaú de Minas ao menos
uma vez por mês, fazendo com que os
itauenses não tenham mais que se
deslocar até o Cartório Eleitoral, na
cidade de Pratápolis. As datas em que
ocorrerão
os
atendimentos
serão
divulgadas em breve pela Câmara, mas
a princípio, no mês de fevereiro eles
ocorrerão nos dias 27 e 28, em dois
períodos, sendo aguardada uma grande
movimentação de eleitores.
À Assessoria da Câmara o TRE-MG
explicou que, por se tratar de ano
eleitoral, a possibilidade de tal parceria
se concretizar seria praticamente nula,
mas devido aos esforços empregados
por ambas as partes, ela pôde se tornar
realidade, mesmo que com algumas
restrições momentâneas. Por fim, vale
lembrar que o PAIOL é mais um dos
serviços que serão disponibilizados pelo
CAC, Centro de Atendimento ao Cidadão
da Câmara Municipal de Itaú de Minas.

