INFORMATIVO SEMANAL Nº 008 - DE 18/FEV A 24/FEV DE 2018.

PROPOSTA POPULAR PARA A REVISÃO DA LEI
ORGÂNICA DE ITAÚ DE MINAS
A Lei Orgânica Municipal é a lei máxima de qualquer município e
tem o objetivo de nortear toda a estrutura política, administrativa,
econômica e social das cidades, estabelecendo as regras para a
comunidade e o poder público.
Desde 2017 a Lei Orgânica de Itaú de Minas está sendo revisada
pela Câmara Municipal e agora é o seu momento de participar
desse processo Legislativo. Envie sua sugestão de inclusão,
retirada ou modificação do texto da Lei Orgânica. O período
aberto para consulta popular vai até o dia 13 de março de 2018,
e o documento original pode ser encontrado no site da Câmara,
através do endereço: www.camaraitaudeminas.mg.gov.br.
O cidadão que tiver interesse em participar poderá apresentar
quantas propostas julgar necessário, já que não existe limite de
proposições
por
indivíduo,
preenchendo
o
formulário
disponibilizado pela Câmara em sua página oficial na internet e
nas redes sociais. Além disso, foram criados um total de 18
Pontos de Coleta espalhados pela cidade, sendo eles:
- Nas Escolas Públicas Municipais;
- Na Escola Estadual Ary Pimenta Bugelli e no Colégio Interativo;
- Nos PSF-s, no Pronto Socorro Municipal e no Hospital Itaú;
- Nos Supermercado do Homero, Zé Maria e Eldorado.
Após encerrado esse período de consulta popular, todas as
propostas apresentadas serão remetidas à Comissão Especial de
Revisão da Lei Orgânica, que avaliará não apenas a legalidade
das sugestões, mas também a razoabilidade, a pertinência, a
oportunidade e a conveniência de todas elas.
Para participar, o cidadão não precisa se identificar, todavia, caso
tenha interesse em acompanhar a situação de sua proposta, a
identificação torna-se indispensável para que a Comissão possa
entrar em contato.
Ao final de todo esse processo, o documento consolidado será
encaminhado para votação em plenário.

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
Aterra
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e do trabalho dedicado por gerações, a paisagem rural e familiar foi se
modificando,
abrindo VOCÊ
espaço para mais investimentos e acelerando o ritmo de construções.
QUER OUVIR

CÂMARA MUNICIPAL REALIZOU TRÊS SESSÕES DURANTE ESSA SEMANA E
DIVERSOS ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMUNIDADE FORAM DISCUTIDOS
Como de costume, foi realizada nessa terçafeira (20), na Câmara Municipal a Sessão
Plenária que contou com uma Sessão
Ordinária e uma Extraordinária. Na primeira,
foi apresentado e remetido para emissão de
pareceres o Projeto de Lei nº 05/2018, de
autoria do Presidente, Vereador Donizetti
Antônio de Amorim, que trata sobre a
permissão de uso de espaço público. O
objetivo é oferecer aos cidadãos uma
oportunidade de melhor utilização do Parque
Municipal de Eventos Sebastião Calixto e do
Ginásio Poliesportivo Tancredo Neves, seja
para fins comerciais ou assistenciais. Ficando
agora a cargos das Comissões de Legislação,
Justiça Redação Final e de Cultura, Lazer,
Esporte e Turismo, emitir os pareceres
técnicos do Projeto.
Foram
apresentados,
também,
18
Requerimentos de diversos Vereadores, entre
eles: 8 do Vereador Matheus Vilela Silva, 3 do
Vereador Donizetti Antônio Amorim, 2 da
Vereadora Juliana Mattar e 5 do Vereador
Oberdan Faria. Todos os requerimentos
foram aprovados por unanimidade.
Além dos requerimentos, 9 Indicações de
diversos autores foram apresentadas e
aprovadas por unanimidade.
O Vereador Matheus Vilela Silva apresentou
uma Moção de Aplausos à equipe de Futebol
do Itaú Atlético Clube, categoria Sub-15 anos,
que venceu a Copa Sul Mineira de Futebol de
Campo 2017, promovida pela Liga Sul Mineira
de Desportos.

Na Sessão Extraordinária, houve a primeira
votação, do Projeto de Lei nº 06/18, enviado
pelo Executivo, que altera a lei orçamentária
deste ano, para que se possa fazer repasse
de crédito à Fundação Itaú de Assistência
Social, mantenedora do Hospital Itaú. O
Projeto em questão trata da autorização da
Câmara para que a Prefeitura repasse ao
Hospital Itaú os rendimentos provenientes de
recursos federais recebidos no início deste
ano. E na última quinta-feira (22), também em
Sessão Extraordinária, ocorreu a segunda
votação do Projeto de Lei nº 06/18. Todos os
Vereadores presentes, tal como ocorreu na
primeira votação, votaram pela aprovação do
referido Projeto.

ESPAÇO DOS
VEREADORES
CERCA DE 70 ANIMAIS SÃO
RETIRADOS DE CASA NO
SAGRADA FAMÍLIA
No informativo Semanal Nº 005, publicado
no início deste mês, a Câmara Municipal
noticiou a realização de uma reunião,
presidida
pelo
Vereador
Roberto
Gonçalves Vieira, visando a preparação de
uma futura audiência pública com o intuito
de discutir o tema “proteção animal”.
Coincidentemente, para embasar a já
conhecida e louvável preocupação do
Vereador Roberto para com os animais,
essa semana uma notícia veiculada em
um impresso local mexeu com a
população: a retirada de mais de 70
cachorros de uma única casa no Bairro
Sagrada Família. A ação, que mobilizou
servidores da Prefeitura Municipal, a
imprensa, o Vereador Roberto e a própria
senhora que recolhia os animais das ruas
e os mantinham abrigados dentro de sua
casa, foi bastante comemorada pelos
moradores da redondeza, tendo em vista o
barulho e o mau cheiro que exalava do
local. De acordo com o Vereador, os
animais foram levados para um canil, onde
receberão todos os cuidados necessários,
mas ele prefere não divulgar o endereço
do local, que já não tem condições de
abrigar mais animais. Roberto afirma que
agora trabalhará no sentido de conseguir
alternativas para a construção de mais um
canil na cidade.
TEXTO PROPOSTO
PELO VEREADOR:
Roberto Gonçalves
Vieira
Partido: PRB

AS RUAS DE
NOSSA CIDADE
RUA CONCEIÇÃO DE
BRITO OLIVEIRA
Bairro Resid. Liberdade

Dona Conceição de Brito Oliveira, primeira
filha de seu Guilhermino de Brito (Guilé) e
Maria Rita de Brito, nasceu em Passos no
dia 09 de junho de 1927. Anos mais tarde,
seus pais mudaram-se para Itaú de Minas,
pois o Sr. Guilé veio trabalhar na
construção da Fábrica de Cimento Itaú,
auxiliando na edificação das chaminés.
Dona Conceição casou com Benedito
Américo de Oliveira, no dia 12 de junho de
1949, e desta união nasceram três filhos,
Eni Cleide, Aparecida Claudete e Gilvan.
Permaneceu casada apenas por 07 anos,
ficando viúva muito cedo. Criou seus filhos
com dificuldades, trabalhando como
lavadeira de roupas para 22 famílias,
incluindo a casa de campo da Fábrica,
onde ficavam os chefes da empresa, e o
dormitório, local de instalação dos outros
funcionários e engenheiros. Trabalhou por
vários anos, também, lavando as roupas e
limpando a Igreja Matriz e o Cinema, até
que um dia o Sr. Ary Pimenta Bugelli,
disse que precisava de uma pessoa
caprichosa, responsável e fiel para
trabalhar e cuidar da Escola Dr. Jorge
Oliva, cuidando da diretoria, secretaria e
fazendo o café para os professores. Dona
Conceição de Brito Oliveira trabalhou na
Escola por 25 anos e ainda marcou a
infância de muitas pessoas, tendo em
vista que, durante muito tempo, crianças e
jovens que hoje são pais, iam todos os
sábados na saudosa “Missa das Crianças”
para, ao final da celebração, gritarem e
cantarem “Três mais três, seis... Ceição
joga bala no portão”.

ÚTILIDADE
PÚBLICA

ESPAÇO DOS
VEREADORES

POSTO DE ATENDIMENTO
ITINERANTE ON LINE DO
CARTÓRIO ELEITORAL
Nos próximos dias 27 e 28 de fevereiro,
terça e quarta, o Cartório Eleitoral da 293ª
Zona
Eleitoral
estará
realizando
atendimentos na Câmara Municipal de
Itaú de Minas, através do PAIOL - Posto
de Atendimento Itinerante On Line do
Tribunal Regional Eleitoral do Estado de
Minas Gerais.
Segundo o Sr. Éder José Cunha Coelho,
responsável pelo Cartório Eleitoral de
Pratápolis / MG, é válido ressaltar que o
PAIOL irá atender apenas aos indivíduos
que forem fazer o Título pela primeira
vez e aos eleitores que forem transferir o
Título para Itaú de Minas.
Os documentos necessários são:
1) Documento de identificação com foto
(RG, CNH, etc);
2) Comprovante de residência em nome
da própria pessoa ou em nome dos pais,
ou de parentes próximos que possam ser
comprovados através de documentos de
identificação.
O horário previsto para atendimento
será das 12 às 19 horas.
A Câmara sugere aos eleitores que
tenham deixado de votar e justificar em
alguma eleição que compareçam mais
cedo, dentro do expediente bancário, para
que, caso tenham alguma multa a pagar,
possam ser atendidos no mesmo dia.
A expectativa é de que serão atendidas
cerca de 70 pessoas por dia e, para que
não haja tumulto, no início do atendimento
serão distribuídas senhas.
Essa parceria é mais uma ação do CAC Centro de Atendimento ao Cidadão da
Câmara Municipal de Itaú de Minas.

AGORA É OFICIAL:
A CRISE FINANCEIRA
CHEGOU EM ITAÚ
Como muitos já previam, a crise financeira
que se instalou no país há alguns anos
chegou definitivamente à Itaú de Minas
em 2017. De acordo com levantamento
realizado pelo Vereador Antônio dos Reis
Nunes junto ao Tribunal de Contas do
Estado de Minas Gerais, a previsão de
arrecadação para o ano passado era de
R$ 52.400.000,00, mas a cidade acabou
arrecadando apenas R$ 45.772.379,28,
cerca de 12,64% abaixo do esperado, o
que equivale a R$ 6.627.620,72.
Em comparação ao ano de 2016, por
exemplo, o déficit é de aproximadamente
R$ 3.276.859,93. Veja os quadros abaixo:
PREVISÃO DE ARRECADAÇÃO (R$)
2016

2017

51.584.000,00

52.400.000,00

Fonte: TCE / MG - SICOM

ARRECADAÇÃO EFETIVADA (R$)
2016

2017

49.049.239,21

45.772.379,28

Fonte: TCE / MG - SICOM

De acordo com o Vereador, os problemas
que a atual Administração enfrentou no
último ano ficam ainda mais evidentes
caso se divida por 12 meses a diferença
do valor arrecadado em comparação a
2016: cerca de R$ 273.071,66 por mês.
TEXTO PROPOSTO PELO VEREADOR:
Antônio dos Reis Nunes
Partido: PMDB

