INFORMATIVO SEMANAL Nº 006 – DE 05/FEV A 09/FEV DE 2018.

CÂMARA CONCEDE ESPAÇO NA TRIBUNA PARA
QUE BOMBEIROS CIVIS APRESENTEM A PROFISSÃO
PARA A POPULAÇÃO ITAUENSE
Na Sessão Ordinária realizada na última terça-feira (30) a Mesa
Diretora da Câmara Municipal concedeu espaço na tribuna do
Plenário desta Casa de Leis para que a primeira turma de
Bombeiros Civis de Itaú de Minas se apresentasse para a
população, explicando o que é essa profissão, regulamentada
pela Lei Federal Nº. 11.901, e quais são as suas
responsabilidades perante a sociedade. Participaram da
explanação os recém-formados Bombeiros Civis Sr. Paulo
Eduardo Barbosa, Sr. Donizetti Teixeira Lara, Sr. Matheus
Henrique Vieira e Sra. Ana Letícia Abreu Pereira. Todos
realizaram um curso de formação profissional específica na
cidade de Passos / MG, juntamente a outros vinte e quatro
alunos de diversas cidades da região, sendo oito mulheres e,
dentre elas, duas de Itaú de Minas.
Na prática, com relação à habilitação e conhecimentos técnicos,
a diferença entre Bombeiros Civis e Militares é mínima. Em
resumo, o Bombeiro Militar passa por todo um processo de
concurso público para poder atuar, enquanto o Bombeiro Civil,
por sua vez, procura uma escola habilitada a oferecer o curso e,
caso alcance os requisitos exigidos, se condiciona para exercer
a profissão. Para tanto, fica obrigado a renovar anualmente a
sua habilitação. Sendo assim, tendo em vista que o tempo é
primordial para que se salve uma vida, ambos podem trabalhar
em conjunto no sentido de diminuir o tempo de resposta nos
atendimentos à desastres, acidentes e incêndios, por exemplo.
Na ocasião, por fim, os Bombeiros Civis, que são parceiros dos
Bombeiros Militares e podem agir tanto no sentido de prevenção
quanto em resgates e salvamentos, aproveitaram a oportunidade
para solicitar aos Vereadores que elaborem um Projeto de Lei
criando a exigência de que esses profissionais atuem dentro do
Município, especialmente em eventos de grande porte.
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 PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DE 2018,
MARCANDO O ENCERRAMENTO DO RECESSO LEGISLATIVO
Na última terça-feira (06), às 16hr30min,
ocorreu na Câmara Municipal de Itaú de
Minas a primeira Sessão Ordinária de 2018,
marcando o encerramento oficial do recesso
Legislativo, já que outras três Sessões
Extraordinárias ocorreram nesse período.
Os Vereadores apresentaram um total de
onze indicações à Mesa Diretora e ao
Executivo Municipal, além de realizarem o
processo de eleição das Comissões
Permanentes para esse ano.
Nesse sentido, com base no Regimento
Interno da Câmara e respeitando a
proporcionalidade, seis Comissões foram
eleitas e a composição de cada uma delas
ficou da seguinte forma:
I - Comissão de Legislação, Justiça e
Redação Final
1 - Antônio dos Reis Nunes (PMDB)
2 - Roberto Gonçalves Vieira (PRB)
3 - Matheus Vilela Silva (PSB)
II - Comissão de Finanças e Orçamento
1 - Oberdan Faria (PSDB)
2 - Roberto Gonçalves Vieira (PRB)
3 - Antônio dos Reis Nunes (PMDB)
III - Comissão de Obras, Serviços Públicos,
Agronegócio, Indústria e Comércio
1 - Matheus Vilela Silva (PSB)
2 - Roberto Gonçalves Vieira (PRB)
3 - Oberdan Faria (PSDB)

IV - Comissão de Educação, Saúde e
Assistência
1 - Davi Oliveira de Sousa (PSD)
2 - Juliana Mattar (PTB)
3 - Gilmar dos Santos Chaves (DEM)
V - Comissão de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável
1 - Roberto Gonçalves Vieira (PRB)
2 - Juliana Mattar (PTB)
3 - Denis Donizetti Magalhães (PSB)
VI - Comissão de Cultura, Esporte, Lazer e
Turismo
1 - Denis Donizetti Magalhães (PSB)
2 - Gilmar dos Santos Chaves (DEM)
3 - Davi Oliveira de Sousa (PSD)
Os membros eleitos foram, respectivamente,
empossados pelo Presidente da Mesa
Diretora, Vereador Donizetti Antônio de
Amorim, que ainda lembrou a todos os seus
pares da necessidade de se reunirem para a
escolha dos cargos de Presidente e de VicePresidente de cada uma das Comissões.
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ESPAÇO DOS
VEREADORES
ATENDIMENTO VIA TELEFONE NO PRONTO
SOCORRO MUNICIPAL
No final de 2017 a Câmara Municipal
encaminhou
ao Executivo uma
Indicação, de autoria do Vereador Gilmar
dos Santos Chaves, o Zicão, solicitando
à Secretaria de Saúde que analise a
viabilidade de implantação de um
telefone “0800”
no Pronto Socorro
Municipal. A Indicação prevê ainda que,
caso não seja possível a implantação do
“0800”, que se libere os telefones da
recepção
do Pronto Socorro para
atenderem ligações à cobrar.
O pedido visa um melhor atendimento
aos moradores de Itaú de Minas, tendo
em vista que o telefone “192”, que
tempos atrás operava justamente no
Pronto Socorro, passou a ser de
responsabilidade do SAMU, ficando a
população impossibilitada de entrar em
contato gratuitamente com a unidade de
pronto atendimento em casos
de
emergência. Inclusive, diante da aflição à
espera de socorro e tendo suas ligações
recusadas
automaticamente
pelos
telefones disponíveis no PS, as pessoas
começaram a ligar na Polícia Militar,
através do 190, solicitando atendimento.
Por fim, independente do meio escolhido,
foi solicitado que os números sejam
amplamente divulgados pela cidade

TEXTO PROPOSTO
PELO VEREADOR:
Gilmar dos Santos
Chaves (Zicão)
Partido: DEM

HISTÓRIA DOS
NOMES DAS RUAS
DE NOSSA CIDADE
RUA GENY TEIXEIRA
NETO
Bairro Resid. Liberdade

Sra. Geny Teixeira Neto, nasceu na
cidade São Sebastião de Paraíso, em 18
de junho de 1924, filha de Otacílio
Teixeira Azevedo e Idelvira Teixeira
Azevedo. Em sua juventude aprendeu a
costurar e a bordar. Perdeu o pai e o
irmão em um acidente e, posteriormente,
a sua mãe, tendo a responsabilidade de
criar como um filho o sobrinho Lucas
Teixeira de Azevedo. Na cidade de Itaú
de Minas conheceu e casou-se com o Sr.
Fiorindo Neto. Da união nasceram os
filhos Reginaldo, Ronaldo, Regina,
Ricardo e Rejane. Além de cuidar do
sobrinho e dos filhos, ela ajudava no
sustento da família com seu trabalho de
costureira, resultando na criação da atual
loja Magazine Fiorindo. Na época, além
do trabalho e dos afazeres familiares,
dedicava-se à comunidade e à Igreja,
participando das orações de terços nas
casas, nas barracas das festas
beneficentes, bem como atuava na
decoração dos andores das procissões
religiosas. Foi presidente do Sagrado
Coração de Jesus que ajudava a manter
os jovens no seminário. Participou da
fundação do Clube das Mães com a
finalidade de oferecer diversos cursos e
de arrecadar fundos com a prestação de
serviços de buffet comunitário. Foi
empresária do ramo de confecção de
camisas e produzia doces e queijos
artesanais. Foi uma mulher exemplar na
sociedade Itauense. Sempre dedicada
aos filhos, genros, noras, netos e
bisnetos. Aos seis de Abril de 2015
faleceu, deixando um enorme legado.

ESPAÇO DOS
VEREADORES
IMPLANTAÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO,
CONTROLE E AVALIAÇÃO
Em meados de 2017 a Câmara Municipal
encaminhou
ao
Executivo
uma
Indicação, de autoria da Vereadora
Juliana Mattar, reforçando a necessidade
de implantação da Central de Regulação,
Controle e Avaliação vinculada à
Secretaria de Saúde do Município.
A referida Indicação baseia-se no fato de
que em um ambiente onde os dados e
informações fluem em grande volume, é
necessário que se trabalhe a questão da
saúde de forma qualificada e integrada.
Nesse sentido, a Central de Regulação é
a estrutura que operacionaliza a atenção
à saúde, recebendo as solicitações de
atendimento e avaliando, autorizando
e/ou agendando os procedimentos.
De acordo com a Indicação, essa Central
deverá ser composta, no mínimo, por um
médico
avaliador,
que
trabalhará
orientado por protocolos e critérios
clínicos, e por
uma equipe de
autorizadores,
sendo
estes
os
responsáveis pelos atendimentos das
demandas.
O objetivo principal é, portanto, organizar
a oferta de ações e serviços de saúde e
adequá-los às necessidades demandadas pela população, mediante a
otimização dos recursos disponíveis.

TEXTO PROPOSTO
PELA VEREADORA:
Juliana Mattar
Partido: PTB

UTILIDADE
PÚBLICA
ELEIÇÕES
2018:
A
BIOMETRIA EM MINAS
GERAIS
O projeto de identificação biométrica do
eleitor em Minas Gerais teve seu início
em 2009 e é uma das prioridades da
Justiça Eleitoral brasileira em busca de
maior segurança e modernização do
processo eleitoral em todo o Brasil.
Atualmente na sua quinta fase, já são
797
municípios
mineiros
com
atendimento
biométrico:
80
que
passaram por revisão biométrica (os
quais possuem todo o eleitorado
cadastrado por meio de biometria),
quatro que iniciaram a revisão em
fevereiro de 2017, e 713 municípios com
atendimento biométrico não obrigatório,
ou seja, com parte do eleitorado ainda
não cadastrado biometricamente, como é
o caso de Itaú de Minas. Nesse sentido,
nos municípios com biometria não
obrigatória, o recadastramento é feito de
forma ordinária. Na medida em que o
eleitor precisa de algum serviço no
cartório eleitoral, ele é atendido por meio
da coleta de seus dados biométricos.

Fonte: http://www.tre-mg.jus.br/eleitor/biometria

