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CÂMARA ENCAMINHA OFÍCIO AO MINISTRO DA
SAÚDE SOLICITANDO A CRIAÇÃO DE UM FUNDO DE
RECURSOS ESPECIAL PARA CRIANÇAS
Na última quinta-feira (08), a Câmara encaminhou ofício, de
autoria do Presidente da Casa, Vereador Donizetti Amorim, ao
Excelentíssimo Ministro da Saúde, Senhor Ricardo Barros,
solicitando concentração de todos os esforços possíveis junto
ao Governo Federal, no sentido de criação de uma norma legal
que vise a instituição de um fundo de recursos para atendimento
e tratamento específico de enfermidades raras em crianças de
zero a doze anos de idade.
A solicitação se pauta no sofrimento da população e na
dificuldade dos órgãos públicos em atender todas as demandas
da saúde no país, em especial, àquelas que envolvem crianças
portadoras de doenças de difícil e dispendioso tratamento.
Aqui mesmo em Itaú de Minas existem vários casos de crianças
com doenças raras como, por exemplo, Epidermolise Bolhosa,
Epilepsia Severa, Microcefalia e Desconformidade Congênita da
Fenda Paliativa. Os tratamentos de todas elas poderiam ser
amparados por este fundo de recursos, desonerando as famílias
que, além da imensa tristeza decorrentes do sofrimento dos
filhos, muitas vezes se deparam com a falta de recursos próprios
e com a pouquíssima ajuda do Estado no enfrentamento destas
enfermidades.
A população brasileira
em geral é carente,
composta por um povo
trabalhador e que deseja
usufruir dos seus direitos.
E a saúde é um direito
garantido ao cidadão que
paga seus impostos na
espera de um retorno
satisfatório do Governo.

HISTÓRIA

EVOLUÇÃO ECONÔMICA
DE ITAÚ DE MINAS

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.

AÇÕES DA CÂMARA REFORÇARAM PEDIDOS DE MELHORIAS NA RODOVIA
MG-050 E TRECHO ENTRE PASSOS E ITAÚ DE MINAS PASSA POR REFORMAS
Diante do crescente número de acidentes no
trecho entre Passos e Itaú de Minas, na
Rodovia MG-050, a Câmara Municipal de
Itaú, sabedora que dentre as suas principais
funções está a de fiscalizar e cobrar ações do
Poder Executivo, trabalhou insistentemente
durante todo o ano de 2017 no sentido de
que os órgãos públicos e as empresas
competentes solucionassem esse problema.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal,
somente até o início de outubro do último ano
aconteceram mais 115 acidentes nesse
trecho, deixando 13 vítimas fatais e dezenas
de feridos. Os dados atualizados ainda não
foram divulgados. Em dezembro, por
exemplo, a Câmara Municipal de Itaú
encaminhou
dois
ofícios
exigindo
providências ao DEER / MG, Departamento
de Edificações e Estradas de Rodagem de
Minas Gerais, e ao DNIT, Departamento
Nacional de Infraestrutura de Transportes.
O referido documento solicitou que fossem
direcionados esforços para solucionar a
situação caótica em que se encontrava o
trecho. A dimensão desse martírio estimula o
questionamento sobre qual tem sido a
atuação destes órgãos em relação à esta
dramática realidade e, visando garantir a
segurança dos usuários da MG-050, a
Câmara solicitou, à época, que se não fosse
possível a reestruturação do trecho em curto
prazo, que outras medidas fossem tomadas
com a maior brevidade possível. O texto
reforçava, ainda, que algo aparentava estar

errado neste trecho que, por sua vez, havia
sido reformado há pouco tempo, sendo
vergonhoso um fragmento tão pequeno da
Rodovia proporcionar tantos acidentes e
prejuízos. Além disso, como consumidores
dos serviços da AB Nascentes das Gerais e
do Estado de Minas Gerais, a Câmara fez
coro à voz da população, que chegou a
organizar protestos e a elaborar uma petição
online pedindo melhorias na rodovia, e exigiu
um serviço prestado de forma eficiente e,
acima de tudo, com qualidade.
A boa notícia, então, é que os usuários que
transitam entre Passos e Itaú de Minas,
convivendo frequentemente com os “perigos”
do trecho, como a má qualidade do asfalto,
por exemplo, perceberam que obras
começaram a ser feitas no local e que toda a
camada asfáltica está sendo substituída.
Contudo, é sempre bom ficar atento, pois as
chuvas provocam um efeito nas estradas
conhecido como aquaplanagem, que faz com
que o carro comece a deslizar “de repente” e
o controle da direção seja perdido. Para evitar
essa situação, é sempre importante lembrar
de realizar alguns cuidados básicos antes de
colocar veículo na estrada molhada: sempre
que for sair nestas condições lembre-se de
checar os pneus para saber se estão bons
para uso, dirigir em velocidade segura e evitar
usar freios quando passar por poças d’água.

ESPAÇO DOS
VEREADORES
PARLAMENTO JOVEM
MINAS 2018
#MaisJovensNaPolitica
Terá início na Câmara Municipal o
Parlamento Jovem Minas 2018 (PJ
Minas). Esse programa, que já acontece
desde 2004 em diversos municípios
mineiros e é mantido pela Assembléia
Legislativa de Minas Gerais em parceria
com a Escola do Legislativo e com a
PUC Minas, acontecerá em Itaú de
Minas pela primeira vez, tornando-se
possível graças a um projeto de autoria
dos Vereadores Matheus Vilela, Davi
Oliveira e Juliana Mattar, além do
incondicional e valoroso apoio da atual
Presidência da Câmara.
O PJ Minas é um programa de educação
política e formação legislativa que visa
ao empoderamento dos estudantes dos
ensinos médio e superior dos municípios
mineiros para a ação social e política,
sobretudo em relação ao Poder
Legislativo.
E antes de qualquer coisa, a Câmara
agradece ao Coordenador do PJ de São
Sebastião do Paraíso, Sr. Rafael Flávio,
e também ao Vereador Vinicio Escarano,
que foram as pessoas que indicaram Itaú
de Minas em Belo Horizonte, junto à
ALMG, para que o Município pudesse
aderir ao programa, integrando o seleto
grupo de Municípios que compõem o
Parlamento Jovem Minas.
E com a adesão ao programa efetivada,
a Coordenação do PJ em Itaú de Minas
já foi escolhida e está muito bem
representada pelos servidores Wallison
Parreira e Vinícius Araújo.
O projeto prevê estudos sobre política e

cidadania e, a cada ano, um tema de
relevância AS
social
e deDE
interesse dos
RUAS
jovens é escolhido pelos próprios
NOSSA CIDADE
estudantes
para
fundamentar
os
trabalhos
de
elaboração
das
proposições que serão encaminhadas à
Assembléia Legislativa, através da
realização de plenárias municipais e
regionais, além de uma plenária
estadual que acontece na cidade de
Belo Horizonte. Nesse sentido, o tema
central escolhido para esse ano é
“Violência contra a mulher”, sendo que
para facilitar os debates, esse tema foi
dividido em três subtemas, sendo eles:
Violência
Doméstica
e
Familiar;
Violência nos Espaços Institucionais de
Poder; Violência e Assédio Sexual.

Como todo programa, o PJ tem seu
calendário e obrigações a se seguir,
sendo que a primeira etapa consiste em
convidar os alunos para participarem do
projeto. E este convite começará a ser
feito na próxima segunda-feira, dia 19 de
fevereiro, nas escolas estaduais e
particulares de ensino médio, ocasião
em que os Coordenadores Municipais
irão explicar um pouco mais sobre o PJ
Minas, convidando os estudantes para
participarem ativamente da edição 2018.

TEXTO PROPOSTO
PELO VEREADOR:
Matheus Vilela Silva
Partido: PSB

ESPAÇO DOS
VEREADORES
CHAME E FARMÁCIA
MUNICIPAL RECEBEM
ATENÇÃO ESPECIAL
O ano de 2017 foi muito difícil para Itaú
de Minas, com alguns serviços públicos
básicos não disponibilizados pela atual
Administração Municipal. Nesse sentido,
a Câmara tentou minimizar ao máximo
esses problemas que assolaram o povo
itauense nesse período.
Algumas ações de autoria do Vereador
Oberdan Faria, por exemplo, fizeram
parte dessas medidas, sendo destacada,
dentre elas, a proposição do Projeto de
Lei que tornou o CHAME uma entidade
de utilidade pública, o que possibilitará
às Administrações Municipais o repasse
direto de verbas à essa instituição, que
vem apresentando sérios problemas
financeiros e que não pode, de forma
alguma, ser abandonada pelo Poder
Público, pois ela é fundamental na
formação técnica e humana dos mais
jovens, sendo obrigação de todos os
itauenses, sobretudo da Administração
Municipal, cuidar da mesma para que ela
não venha a ser fechada devido às
dificuldades financeiras.
A falta de medicamentos na Farmácia
Básica Municipal também foi alvo de
cobranças do Vereador Oberdan durante
todo o ano de 2017, devido o impacto
negativo que esse fato causa na saúde
dos usuários da cidade de Itaú de Minas.
Inclusive, pensando no aprimoramento
dessas medidas, o Vereador indicou ao
Prefeito que instalasse uma seção da
“Farmacinha” dentro do Pronto Socorro
Municipal, 24 horas por dia, afim de que
os cidadãos, que por ali passarem por

motivo de doença, possam sair já com o
medicamento indicado para o tratamento
de sua enfermidade. Mas, infelizmente,
esse pedido ainda não foi atendido pelo
Executivo Municipal.
Por parte do Vereador Oberdan houve
cobrança, também, no sentido de que a
Administração Municipal repassasse
com maior brevidade as verbas públicas
para a APAE e para a Fundação Itaú de
Assistência Social, mantenedora do
Hospital Itaú, visto que tais recursos já
eram de direito dessas instituições e
ficaram retidos por determinado tempo
sem nenhuma necessidade.
Houve,
ainda,
apresentação
de
indicação solicitando a reforma de bens
públicos deteriorados e tentativas de
acabar com o nepotismo na cidade
(emprego de parentes sem concurso
público) , através da proposição de um
Projeto de Lei, mas, infelizmente, a
proposta foi rejeitada no Legislativo.
Fica, então, segundo o Vereador
Oberdan Faria, a certeza de que
fiscalização não faltou e não faltará em
nenhum momento desse mandato.

TEXTO PROPOSTO
PELO VEREADOR:
Oberdan Faria
Partido: PSDB

