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Prefeitura resolve um antigo problema de 
saneamento no XV de Novembro, com a 
construção de rede coletora de esgoto

PÁGINA 7

Município contempla
Educação com novo ônibus
para o transporte escolar

O novo veículo coletivo vai facilitar à Prefeitura 
prestar um serviço de melhor qualidade aos 
alunos da Rede Municipal de Educação. Com 
capacidade para 23 passageiros, é equipado com 
um dispositivo de poltrona móvel para atender 
estudantes com necessidades especiais.

Ação do programa “Saúde Ação do programa “Saúde 
na Escola” se desloca para na Escola” se desloca para 
atendimento itineranteatendimento itinerante
na Comunidade Ruralna Comunidade Rural
dos Caramonosdos Caramonos

PÁGINA 5



Folhade Itamaratide ItamaratiJULHO/2018  Edição nº 187
Terça-feira, 31 de julho de 20182 Órgão Oficial do Município

de Itamarati de Minas/MG

PREFEITURAPREFEITURA
MUNICIPAL DEMUNICIPAL DE
ITAMARATI DE MINASITAMARATI DE MINAS

Avenida Coronel Araújo Porto, 506 - Centro
36788-000 - Itamarati de Minas/MG
(32)3452-1212  (32)3452-1234

Fax: (32)3452-1394

Endereço eletrônico:
www.itamaratideminas.mg.gov.br

E-mail institucional:
gabinete@itamaratideminas.mg.gov.br

PODER
EXECUTIVO

PODERPODER
LEGISLATIVOLEGISLATIVO

HAMILTON DE MOURA FILHO
Prefeito Municipal

VIGORITO LAMAS DA SILVA NETO
Vice-Prefeito

SECRETARIAS:

Secretaria Municipal de Administração,
Planejamento e Transporte

Carlos Romanhol Tavares - Secretário

Secretaria Municipal de Assistência Social
e Desenvolvimento Econômico

Fernanda Tavares Rodrigues - Secretária

Secretaria Municipal de Agricultura, Turismo,
Meio Ambiente e Comércio

Vigorito Lamas da Silva Neto - Secretário

Secretaria Municipal de Educação e Cultura
Vera Maria Ferraz Gomes - Secretária

Secretaria Municipal de Fazenda
Lara Silvério de Oliveira - Secretária

Secretaria Municipal de Saúde
Elisângela de Mendonça Rodrigues

São Thiago - Secretária

Secretaria Municipal de Obras
e Serviços Urbanos

Marcos Antônio Vaz - Secretário

MESA DIRETORA:

Vereador JOSÉ ROBERTO LEMES - Presidente
Vereador JOSÉ FERNANDO BERNARDINO - Vice-Presidente

Verador JÚBER CÉLIO B. RODRIGUES - Secretário
Vereador CLÁUDIO ALVES FERRAZ - Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL
DE ITAMARATI DE MINAS

Avenida Ricardo Zanela, 79 - Centro
36788-000 - Itamarati de Minas/MG

(32)3452-1556 Fax: (32)3452-1556

VEREADORES

Antônio Gomes de Oliveira, Cláudio Alves Ferraz,
Éder Alves Duarte, Jarbas Leopoldo da Silva,

José Fernando Bernardino, José Roberto Lemes,
Júber Célio Barbosa Rodrigues,

Marcelo de Oliveira,
Tarcísio Edgar Almeida Mota

ÓRGÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO
FUNDADO EM MAIO/1990

Diretor Geral:
HAMILTON DE MOURA FILHO

Prefeito Municipal de Itamarati de Minas

Profissional Responsável:
JOSÉ AMÉRICO DE OLIVEIRA

Registro MTE: 19533/MG

(32) 3452-1454 / 98409-9800 / 99916-9631
E-MAIL: joseaoliveira@oliveiraeditora.com.br

Redação, Publicidade e Correspondências:
Avenida Coronel Araújo Porto, 506 - Centro
Fone: (32) 3452-1234 / Fax: (32) 3452-1212

36788-000 - Itamarati de Minas/MG

Endereço eletrônico:
www.itamaratideminas.mg.gov.br

O jornal “Folha de Itamarati” é uma publicação ofi cial, com 
periodicidade mensal, do Departamento de Divulgação e 
Comunicação Social da Prefeitura Municipal de Itamarati

de Minas, criado pela Lei nº 235/90.

FolhaFolhade Itamaratide Itamarati

Prefeitura entrega novos equipamentos
para a Corporação Musical Santa Cecília

Na tarde da quinta-feira, 12 de 
julho, a Corporação Musical Santa 
Cecília foi contemplada pela Prefei-
tura, com a entrega de novos instru-
mentos musicais. O Prefeito Hamil-
ton de Moura Filho, com a presença 
do Secretário Municipal de Admi-
nistração, Planejamento e Trans-
portes, Carlos Romanhol Tavares e 
do Chefe de Gabinete, Joziel Morei-
ra Gomes Pinto, recepcionaram a 
Presidente da Corporação Musical 
Santa Cecília, Tânia Maria da Silva e 
o Maestro Ismar de Jesus Bernardo, 
para o icializar a doação.

A Banda Santa Cecília recebeu um 
bombardino, um bumbo e um cla-
rinete novos, parte de nove instru-
mentos aprovados em projeto enca-
minhado pela Prefeitura à Secretaria 
de Estado de Cultura de Minas Ge-
rais, através da Secretaria de Educa-
ção e Cultura do nosso Município.

Compõe o projeto a solicitação 
de 18 instrumentos. Destes, nove 
foram aprovados e garantidos atra-
vés de um Termo de Doação, assina-
do por dirigentes da Corporação e 
o Secretário de Estado de Cultura, 
Ângelo Oswaldo de Araújo Santos. 

O termo especi ica que serão entre-
gues ao Município 01 bombardino, 
01 bumbo, 01 clarinete, 01 caixa 
de guerra, 01 par de pratos, 01 sax 
alto, 02 trombones de vara e 01 
trompete.

No dia 30 de junho, em Belo Ho-
rizonte, três destes instrumentos 
foram entregues ao Município. As 
outras peças estão em fase de aqui-
sição pela Secretaria de Estado de 

Cultura, em processo licitatório e 
serão repassados ao Município na 
conclusão da compra.

Os instrumentos adquiridos, 
além de servir de motivação para 
os músicos da banda, cria abertura 
de vagas para o recrutamento de 
novos alunos, que buscam se inte-
grar à tradicional Corporação, que 
faz parte do patrimônio histórico e 
cultural de Itamarati de Minas.

Já está disponível a todos os ser-
vidores públicos da Prefeitura de 
Itamarati de Minas, o Vale Alimen-
tação, um bene ício proposto pelo 
Executivo Municipal, aprovado pela 
Lei nº 804, de 17 de agosto do ano 
passado, regulamentada pelo Decre-
to nº 02, de 3 de janeiro deste ano.

Com o valor inicial de R$ 70,00, 
o bene ício será concedido men-
salmente, de acordo com as dispo-
nibilidades inanceiras do Municí-
pio, até cada dia 20, para aquisição 
de gêneros alimentícios em esta-
belecimentos comerciais locais.

Além de trazer bene ícios aos ser-
vidores efetivos, a iniciativa favore-
ce o comércio local, ao movimentar 
a venda no setor alimentício.

Servidores já contam 
com o benefício do 
Vale Alimentação
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Prefeitura recebe um novo ônibus
para compor a frota municipal

O Município de Itamarati de Mi-
nas recebeu na manhã desta quin-
ta-feira, 5 de julho, pela Secretaria 
de Estado de Educação, um novo 
ônibus escolar, para integrar a fro-
ta destinada ao transporte de alu-
nos da rede municipal de ensino. 
A cerimônia de entrega das chaves 
aconteceu na cidade de Sete Lago-
as/MG, quando o Prefeito Hamilton 
de Moura Filho recebeu a doação 
através do Subsecretário de Estado 
do Governo de Minas Gerais, Marco 
Antônio Viana Leite.

A nova aquisição, que é resultado 
da liberação de uma emenda par-
lamentar, vai facilitar à Prefeitura 
prestar um serviço de melhor qua-
lidade aos nossos alunos, proposta 
que vem sendo tratada com priori-
dade pela Administração, com em-
penho à continuidade da renova-
ção da frota municipal, garantindo, 
além da segurança dos estudantes, 
economias inanceiras com servi-

ços de manutenção e outros gastos 
oriundos do setor de transportes.

O novo ônibus tem capacidade 
para transportar 23 passageiros e 
é equipado com um dispositivo de 
poltrona móvel, para atender alu-
nos com necessidades especiais.

Acompanhado pelo Vereador 
José Fernando Bernardino, que 
compôs a comitiva para o recebi-
mento do veículo, o Prefeito Ha-
milton de Moura Filho a irmou, 
ao receber as novas chaves, que 
Itamarati de Minas mantém, de 
cabeça erguida, o equilíbrio da ad-
ministração pública, colocando em 
prática com esperança e trabalho, o 
que foi idealizado para o Município, 
se empenhando por respostas po-
sitivas para os cidadãos.

O novo veículo será integrado ao 
patrimônio da Secretaria Municipal 
de Educação e Cultura, bene ician-
do, inclusive, alunos com residên-
cias na zona rural.

O novo ônibus, que vai facilitar à Prefeitura prestar um serviço
de melhor qualidade aos estudantes do Município, tem capacidade
para transportar 23 passageiros e é equipado com um dispositivo

de poltrona móvel, para atender alunos com necessidades especiais.
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O empenho da Administração pela 
redução de gastos públicos onde há 
viabilidade, gerando um maior contro-
le econômico e inanceiro sem prejudi-
car setores prioritários, como Saúde, 
Educação e Assistência Social, tem per-
mitido a Prefeitura investir em obras 
públicas para oferecer maior qualida-
de de vida para a população. O Muni-
cípio tem priorizado a manutenção e 
construção de espaços públicos, como 
a nova praça que está sendo edi icada 
no Bairro Volta da Ferradura.

A construção ica na Rua Liberato 
Luiz Pereira, no local da antiga resi-
dência da família Voleiro, conhecida 
pela tragédia do dia 7 de novembro de 
2014. Na noite da sexta-feira, por volta 

Com recursos próprios a Prefeitura está 
construindo uma nova praça pública

das 22 horas, a laje da residência desa-
bou, fazendo vítimas fatais as crianças 
Eichyla Antony Gonçalves, de 1 ano e 
6 meses e Maria Luiza Voleiro Mar-
ciano, com 6 anos de idade. Sem ne-
nhuma possibilidade de recuperação 
do imóvel, devido a precariedade das 
estruturas, levando em consideração 
o laudo do Corpo de Bombeiros e da 
vistoria técnica do Setor de Engenha-
ria da Prefeitura de Itamarati de Minas, 
toda a residência foi demolida na épo-
ca, ainda no mês de novembro de 2014. 
Nenhuma nova construção residencial 
poderia ser reerguida no lugar, seguin-
do a orientação de órgãos ambientais e 
do Ministério Público quanto às novas 
legislações impeditivas, inclusive pelo 
terreno ocupar as margens do Ribeirão 
dos Pires.

A nova praça que está sendo cons-
truída agora, será mais um espaço pú-
blico de convivência para a comunida-
de e vai homenagear as duas crianças 
mortas no incidente. Constam do pro-
jeto dois canteiros especiais, que vão 
receber o plantio de duas árvores, em 
memória das duas meninas.
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Na terça-feira, 10 de julho, pro-
issionais da área de Saúde se des-

locaram para prestar atendimento 
na Comunidade Rural dos Caramo-
nos, na Escola Municipal Vindilino 
Vaz, cuja equipe estava composta 
pela psicóloga Eliana Amaral de 
Carvalho e pela nutricionista Luci 
Schettini da Silva. Esta foi mais 
uma ação do programa SAÚDE NA 
ESCOLA, desenvolvido pela Prefei-
tura de Itamarati de Minas, atra-
vés da parceria entre a Secretaria 
Municipal de Saúde e a Secretaria 
Municipal de Educação e Cultura, 
para tratar e combater os proble-
mas de saúde mais recorrentes em 
alunos das escolas da Rede Muni-
cipal de Ensino.

A parceria já obtém no Muni-
cípio um trabalho de excelência, 

Comunidade rural é benefi ciada pela Prefeitura 
através de ação conjunta de secretarias

contando com os pro issionais do 
NASF (Núcleo Ampliado de Saúde 
da Família), para identi icar, en-
caminhar e tratar as de iciências 
em saúde apuradas pelas ações 
de monitoramento, realizadas na 
própria escola.

As demandas levantadas pelos 
pro issionais nas unidades escola-
res do Município, são diagnostica-
das durante as próprias consultas 
ou encaminhadas para tratamen-
tos especí icos quando necessário.

A proposta de cooperação entre 
as secretarias trouxe sustentabili-
dade ao programa. Além das ações 
fundamentadas, são executadas 
atividades proativas de educação 
e prevenção, o que disponibiliza, 
dentre outros, acompanhamento 
médico, odontológico e psicológico.
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Divergências entre o Governo Federal e o Governo de Minas trazem
sérias consequências à Administração de Itamarati de Minas,
com a retenção fi nanceira que já soma R$ 1.353.047,86Desde o inal do ano passado, Itamarati de Minas vem sofrendo as consequências do atraso e até mesmo do não repasse, de uma sé-rie de recursos inanceiros devidos pelo Estado, mesmo se tratando de uma obrigação constitucional.Para cobrar essa dívida, que chega hoje à soma de R$ 

1.353.047,86, de acordo com os dados atualizados do último dia 24 de julho, o Município vem con-tando com o apoio da Associação Mineira dos Municípios (AMM) da qual é associado.O resultado é o comprometi-mento das contas municipais, já que a Prefeitura se vê forçada a lançar mão de recursos próprios para garantir pagamentos em dia, inclusive os salários dos pro issio-nais da Educação, que recebem com verba do FUNDEB.A dívida com o Município de Itamarati de Minas, só neste ano, ultrapassa 1 milhão e 350 mil 
reais, somados os valores do 
FUNDEB – IPVA (trimestre) e o 
ICMS (repasses de 17 e 24/04, e de 02/05 a 24/07/2018), que to-taliza R$ 367.131,96. O Estado deixou de repassar 3 parcelas do 
Transporte Escolar, que soma 
R$ 6.101,69. Soma-se a esse mon-tante 17 parcelas do Piso Mineiro 
para a Assistência Social, na or-dem de R$ 34.000,00. A Saúde está sendo penalizada com a re-tenção de R$ 868.528,87. Neste conteúdo, soma-se ainda os va-lores provenientes das correções que, do ICMS no período de 2017 e 2018, os juros e correções já 

totalizam R$ 42.717,40. Os juros e correções oriundos dos recursos do FUNDEB, levando-se em conta os períodos de 2017 e 2018, tota-lizam R$ 34.567,94.
O Prefeito Hamilton de Mou-

ra Filho compreende que as 
divergências entre o Governo 
Federal e o Governo do Estado, 
tem tomado rumos que vem 
agravando a crise inanceira 
em Minas Gerais, com consequ-
ências que tem atingido dura-
mente os municípios mineiros, 
onde Itamarati de Minas está 
incluído e sofre as duras penas 
da retenção inanceira. Mas de-

fende uma solução viável que 
parta do Governador de Minas, 
que não prejudique o funciona-
mento das prefeituras e garanta 
o direito constitucional dos re-
passes aos municípios.Em nossa cidade, diversas frentes de serviços, que dispõe de recursos de convênios e já tem verba garan-tida, estão se iniciando, e depen-dem que a Administração cumpra o pagamento das contrapartidas propostas. Algum desses convênios depende de desapropriações, o que também gera custo para o Municí-pio. O planejamento para cumprir essas obrigações com recursos pró-

prios, está sendo comprometido com a retenção inanceira pelo Es-tado, já que parte desta verba está sendo usada para custear pagamen-tos, inclusive nos setores de Educa-ção, Saúde e Assistência Social.O momento atual requer que todas as decisões que envolvem investimentos inanceiros, sejam analisadas de forma cautelosa pela Administração Municipal. O montante de R$ 1.353.047,86 da dívida do Estado com Itamarati de Minas, representa um valor vultu-oso e que vem crescendo a cada dia, gerando um dé icit enorme nos cofres do Município.
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A Prefeitura de Itamarati de Minas 
construiu com recursos próprios, através 
da Secretaria Municipal de Obras e Servi-
ços Urbanos, 200 metros lineares de rede 
coletora de esgoto sanitário, no Bairro XV 
de Novembro, com tubo PVC de alta va-
zão, na espessura de 150 milímetros.

A obra, que atende a uma reivindica-
ção antiga dos moradores do Bairro XV 
de Novembro, foi concluída na última 
sexta-feira, 13 de julho, partiu da rede 
mestre no inal da Rua Alberino Ferraz, 
seguindo aéreo margeando a parte de-
baixo da Rua Sebastião Marques Filho, 
até o ponto principal da rede de reco-
lhimento de esgoto instalada no inal 
da Rua Bertholano de Assis Marinho.

A nova rede, além de conduzir es-
gotos dos pontos principais de coleta 
das ruas adjacentes, interliga diversas 
residências onde o esgoto ainda jorrava 
a céu aberto na parte baixa do Bairro, 
dando fundos para a área da divisa co-
berta por vegetações. O serviço, além 
de melhorar o sistema de coleta com 
bene ício a todo o XV de Novembro, 
amplia a cobertura da infraestrutura 

Prefeitura atende uma antiga reivindicação de
moradores do XV de Novembro, com a construção

de 200 metros de rede coletora de esgoto

de saneamento aos moradores.
Outra importância relevante da rea-

lização desta obra, é que ela está proje-
tada para receber a ligação de parte da 
coleta de esgoto do Loteamento Vento 
da Colina, resolvendo um sério proble-
ma de captação e escoamento de algu-
mas ruas, constantes do projeto inicial.

A Administração vem desempe-
nhando, com e iciência, as demandas 
populares e desenvolvendo serviços 

em diversas frentes de trabalho, com o 
propósito de melhorar a qualidade de 
vida do povo.
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CIDADE LIMPA

Dia e horários para coleta de galhos:Dia e horários para coleta de galhos:
 Quinta-feira, das 07:00 às 15:00 horas Quinta-feira, das 07:00 às 15:00 horas

ATENÇÃO:ATENÇÃO:  É permitido a colocação dos galhos nas ruas somente na quarta-feira.É permitido a colocação dos galhos nas ruas somente na quarta-feira.

Horários de coleta de entulhos:Horários de coleta de entulhos:
 Sexta-feira, das 07:00 às 15:00 horas Sexta-feira, das 07:00 às 15:00 horas

ATENÇÃO:ATENÇÃO:  É permitido a colocação dos galhos nas ruas somente na quinta-feira.É permitido a colocação dos galhos nas ruas somente na quinta-feira.

Horários de coleta de lixo nos tambores:Horários de coleta de lixo nos tambores:
 De segunda a domingo, das 05:00 às 11:00 horas De segunda a domingo, das 05:00 às 11:00 horas

Fique atento!

CAMPANHA
Código de

Posturas Municipal

Instituído pela Lei nº 
530/2005, regula os direitos 
e obrigações dos moradores, 
com vistas a higiene, 
costumes, segurança, ordem 
pública, ao bem estar coletivo 
e ao funcionamento das 
atividades econômicas do 
Município (art.1º).

Cidadão,
faça a sua parte, 
respeite o Código

de Posturas!

Art. 8º, VI – É proibido 
queimar, mesmo nos quintais, 
lixo, detritos ou quaisquer 
materiais capazes de molestar 
a vizinhança ou produzir odor 
ou fumaça nociva à saúde.

Art. 21, II – É proibido 
colocar sobre os passeios 
quaisquer instalações fi xas ou 
móveis, que funcionem como 
obstáculos ao deslocamento 
de pedestres e a locomoção de 
defi cientes físicos.

Art. 51 – É proibido podar, 
cortar, derrubar ou sacrifi car as 
árvores da arborização pública 
sem consentimento expresso 
do Município.

ATENÇÃO:
Nos casos de infrações das 
normas, os responsáveis fi cam 
sujeitos a multa, no valor 
especifi cado de acordo com 
cada infração do Código de 
Posturas do Município.

Prefeito assina convênio para ampliar
a Escola Municipal Pedro Furtado

Um novo convênio que destina 
recursos inanceiros para Itama-
rati de Minas com verba estadual, 
foi irmado entre o Município e a 
Secretaria de Estado de Educação 
(SEE/MG), em Belo Horizonte, na 
segunda quinzena de junho, dia 20.

O convênio visa patrocinar o 
projeto de ampliação da Escola 
Municipal Pedro Furtado, propos-
to pela Prefeitura, para a constru-
ção de um refeitório, para maior 
comodidade dos alunos e melho-
rias nas instalações. A parceria foi 
possível graças à destinação de 

uma emenda parlamentar ao Mu-
nicípio no valor de R$ 60.000,00.

Com contrapartida na ordem 
de R$ 48.645,83, e que totalizam 
R$ 108.645,83 de investimento, 
a Prefeitura vai dar ênfase à obra 
de construção de um refeitório, 
suprindo uma carência da Escola, 
que possui infraestrutura já ini-
ciada com recursos próprios do 
Município e que ocupa o primeiro 
pavimento do projeto de melho-
rias, em terreno anexo à Escola 
Pedro Furtado, na Rua Silvério 
Dias Barbosa.


