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CÂMARA DIVULGA OS PRINCIPAIS DESTAQUES DA
ÚLTIMA SESSÃO ORDINÁRIA
Excepcionalmente na última quinta-feira (01), aconteceu mais uma
Sessão Ordinária na Câmara Municipal de Itaú de Minas. E como
de costume, os trabalhos foram intensos por parte dos servidores
da Casa e, principalmente, dos Vereadores. Na ocasião foi
apresentado o Projeto de Lei Nº 07/18, de autoria dos Vereadores
Matheus Vilela e Gilmar Chaves, que dispõe sobre medidas
complementares de prevenção e resposta a emergências em
áreas e eventos no âmbito do Município de Itaú de Minas. Já o
Vereador Davi Souza apresentou Projeto de Lei Complementar de
Nº 01/18 que acrescenta dispositivos ao Código Tributário
Municipal, visando a isenção do pagamento de IPTU a portadores
de moléstia grave e de imóveis residenciais com até 70m² de
construção, quando o proprietário for, ou que tenha alguém sob
sua dependência direta, pessoa deficiente, física ou mental, desde
que possua um único imóvel e nele resida e tenha renda inferior a
dois salários mínimos. Também foram apresentados quatro
Requerimentos, sendo dois de autoria do Vereador Davi Souza e
outros dois de autoria do Vereador Oberdan Faria. Todos os
Requerimentos foram aprovados por unanimidade. E além dessas
matérias, outras sete Indicações de diversos autores foram feitas
à Mesa Diretora e ao Executivo Municipal, respectivamente. E por
determinação do Presidente da Câmara, Vereador Donizetti
Amorim, pautado no Regimento Interno, o Projeto de Lei Nº 07/18
foi remetido às Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final,
para Comissão de Educação, Saúde e Assistência e para a
Comissão de Cultura, Lazer, Esporte e Turismo para análise e
emissão de parecer técnico. O mesmo ocorreu com o Projeto de
Lei Complementar Nº 01/18, que seguiu para as Comissões de
Legislação, Justiça e Redação Final e de Finanças e Orçamento.
A próxima Sessão Ordinária acontecerá na próxima semana,
voltando ao seu dia normal, terça-feira, às 16hr30min.

HISTÓRIA

CÂMARA RECEBEU PELA PRIMEIRA VEZ O POSTO DE ATENDIMENTO
ITINERANTE ONLINE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS
A Câmara Municipal de Itaú de Minas teve
uma semana atípica e bastante movimentada
por conta da vinda do PAIOL, Posto de
Atendimento Itinerante Online do TRE/MG,
na terça-feira (27) e na quarta-feira (28). Essa
iniciativa, que já faz parte dos planos de ação
do CAC, Centro de Atendimento ao Cidadão,
programa que está em vias de ser implantado
e que oferecerá diversos serviços à
população, trouxe para Itaú de Minas, depois
de muito tempo, a oportunidade de que os
jovens pudessem tirar o primeiro Título de
Eleitor e que eleitores que moram em Itaú de
Minas, mas que votam em outras cidades,
pudessem fazer a transferência do seu Título

sem a necessidade de terem que se deslocar
até o Cartório Eleitoral em Pratápolis. E de
acordo com os responsáveis pelo PAIOL, Itaú
de Minas foi a primeira cidade da região a
receber esse tipo de serviço, sendo que
cerca de 70 pessoas foram atendidas nesses
dois dias, número que, embora tenha ficado
abaixo da expectativa em decorrência de
pequenos problemas técnicos que apresentaram os equipamentos distribuídos pelo
TRE/MG, serviu para mostrar que, de fato,
essa parceria precisa ser mantida. Por fim,
outra questão interessante foi a biometria,
que mesmo ainda não sendo obrigatória, foi
oferecida a todos que estiveram na Câmara.

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
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Atenção: A Câmara aguarda posicionamento
do TRE/MG para divulgar as novas datas em
que receberá o PAIOL. Fiquem atentos!

ESPAÇO DOS
VEREADORES
CÂMARA INDICA AO EXECUTIVO REFORMAS E
MELHORIAS NA CIDADE
Na Sessão Plenária realizada na terçafeira (20), o Vereador Denis Magalhães, o
Denão, indicou à Mesa da Casa, junto ao
Executivo, que seja feita a troca do
corrimão da rampa de acesso ao
Telecentro Comunitário localizado no
antigo coreto da Praça Nossa Senhora das
Graças. Segundo o Vereador, o atual
corrimão está danificado, pois foi utilizado
em sua fabricação material leve e de baixa
resistência. Nesse sentido, no intuito de
evitar possíveis acidentes, é preciso que
este seja substituído por um novo,
fabricado com material mais resistente e
dentro das normas exigidas pelo Corpo de
Bombeiros. O vereador aproveitou e pediu
para que também seja reformado com
urgência o guarda-corpo do Terminal
Rodoviário, tendo em vista que ele está
com mais de 50%, da parte inferior da
sustentação corroída e, em alguns casos,
chega a estar totalmente solto, podendo
causar graves acidentes aos usuários que,
porventura, se apoiarem no local. Na
mesma Sessão, Denão pediu, ainda,
providências para que seja feito um
redutor de velocidade, próximo ao
cruzamento da Rua João Kirchner com a
Rua Juventino Dias, devido à grande
ocorrência de acidentes causados por
conta da velocidade e do desrespeito à
sinalização presente no local.
TEXTO PROPOSTO
PELO VEREADOR:
Dênis Donizetti
Magalhães (Denão)
Partido: PSD

ESPAÇO DOS
VEREADORES
CONGRATULAÇÕES À
ALUNA ALÍCIA HELEN
DE SOUZA
Atendendo à Proposição do Vereador
Davi Oliveira de Souza, no final de 2017 a
Câmara apresentou Moção de congratulações à Jovem Alícia Helen Silva Sousa,
aluna da Escola Municipal Dr. Cristiano
Machado, pela expressiva vitória no
Concurso Nacional do Projeto “Ler é
Bom”. De acordo com as informações da
Sra. Maria Vitória Acésio, professora da
rede municipal de ensino, o Projeto “Ler é
Bom”, do escritor Laé de Souza, foi
desenvolvido em todas as escolas do
Município, com os alunos do 5º ano do
ensino fundamental, e consiste em recontar a história do Livro “ Sofia, ser solidário
é dez!”. A aluna Alícia Helen sagrou-se
vencedora em âmbito nacional com o
texto “O prazer de ser solidário”, fato que
deixou a todos profundamente emocionados, pois ela elevou o nome de Itaú de
Minas na premiação ocorrida em São
Paulo, no dia 14 de novembro do ano
passado, onde todos participaram de uma
tarde de autógrafos juntamente ao próprio
escritor Laé de Sousa. Esta moção tem a
finalidade de deixar registrado o orgulho e
a esperança de que esta vitória dê frutos
no futuro desta jovem escritora. E assim,
novamente, a Câmara registra votos à
Alícia e lhe deseja sucesso em todos os
seus futuros projetos.

TEXTO PROPOSTO
PELO VEREADOR:
Davi Oliveira de Sousa
Partido: PSD

COMITIVA DA CÂMARA VAI AO VALE DO AÇO BUSCAR PROJETO PARA
ACONTECEU
AS RUAS DE
GERAÇÃO DE EMPREGOS EM ITAÚ DE MINAS

NA CÂMARA

Na última terça-feira (27), o Presidente da
Câmara, Vereador Donizetti Amorim, foi à
cidade mineira de Ipatinga, juntamente
com a Coordenadora Administrativa, o
representante do Jurídico e a Assessora
de Imprensa, buscar informações para implementar em Itaú de Minas o projeto
"Frutos do Eucalipto", a fim de aumentar a
geração de empregos na cidade. Lá, encontraram-se com representantes da
empresa - CENIBRA que desenvolve diversos projetos socioambientais e utiliza da
plantação de árvores de eucalipto para criar produtos que geram e distribui riqueza
de forma sustentável. Felipe Gonzaga,
Analista de Comunicação da empresa,
explicou que estão entre os maiores produtores mundiais da celulose branqueada e
por esta razão são comprometidos com a
responsabilidade social e criaram o INSTITUTO CENIBRA, que desenvolve ações
que tenham como objetivo o desenvolvimento social e econômico, por meio
de programas de geração de trabalho e
renda. Há associações de agricultura
familiar, de mulheres que trabalham em panificação, artesanato e tear. Além da produção de leite e palmito de pupunha, mais
uma ramificação extensa de atividades.
"Por meio do Instituto CENIBRA, a Empresa consolida seu papel de Organização
Cidadã e o compromisso com a valorização da vida, promovendo a preservação
da biodiversidade, disseminando conceitos
de educação, inclusão social e o desenvolvimento integrado", diz Isabel Mônica
Freitas, Analista de Relações Institucionais
da empresa. O Instituto mantém contratos
de parceria rural com as associações de
apicultores, permitindo o acesso e uso de
áreas de florestas nativas e próximas a
plantios de eucalipto para instalação de
apiários. O projeto possui grande significa-

NOSSA CIDADE

do social, econômico e ambiental, pois cria
novos postos de trabalho que geram renda
alternativa. Dentre eles, a Associação Regional de Apicultores e Exportadores do
Vale do Aço - AAPIVALE de produção apícola (mel, própolis, etc) e hoje exporta o
mel para outros países. Do ponto de vista
ambiental, os apicultores, que têm na natureza a fonte de matéria-prima, colaboram
com a CENIBRA na proteção do corte ilegal de madeira plantada, invasão e da
queimada das mesmas. O programa conta
com o apoio técnico da Empresa de Assistência Técnica Rural do Estado de Minas
Gerais (EMATER) e outros parceiros. O
apicultor e gerente de qualidade, Amilton
Oliveira, conta sobre a expansão do negócio apícola e que ao perceber as exigências do mercado externo, partiram em
busca da certificação orgânica. O potencial
para o mel orgânico que a região tem,
devido às áreas de mata nativa existentes
e aos programas de reflorestamentos, foi
um dos fatores em favor da certificação
que leva o mel que produzem. E o que se
pretende é formar uma parceria com os
responsáveis pelo plantio do eucalipto do
nosso município, implantando o mesmo
Projeto em Itaú de Minas. Para isso se
concretizar, já no dia 08 de Março haverá
uma Audiência Pública para tratar de
assuntos relacionados ao desenvolvimento
da economia, emprego e renda em nosso
município, por meio da exploração econômica da floresta de eucalipto - Projeto
intitulado "Frutos Eucalipto". Para o Vereador é preciso utilizar a plantação de eucalipto como fonte alternativa para o enriquecimento de Itaú de Minas. Nessa primeira
fase do Projeto a ideia é a produção de
mel e pimenta Cumari, que aproveitam
das áreas de plantio para melhor produção. Você é nosso convidado!

