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Câmara cria comissão para avaliar faltas
O presidente da Câmara de Divinópolis, Adair Otaviano (MDB), criou uma comissão para

avaliar as faltas dos vereadores às reuniões previstas no Regimento Interno. O grupo foi criado por
meio da Portaria Nº 045/2018, publicada na segunda-feira, 2, no Diário Oficial  dos Municípios
Mineiros. De acordo com a publicação, o presidente seguiu a orientação da Procuradoria-Geral do
Poder Legislativo, que justifica a criação da comissão para seguir uma indicação do Tribunal de
Contas. Conforme determina a portaria, será encaminhada a justificativa de falta não acatada pela
presidência  para  a  comissão,  que  notificará  o  vereador  autor  da  justificativa  para  que  ele  se
manifeste no prazo de cinco dias úteis. (Portal Agora – Divinópolis)

Sete Lagoas amplia cobertura vacinal 
A Prefeitura de Sete  Lagoas anunciou que,  diante do intenso trabalho realizado nas últimas

semanas, em razão do  risco oferecido pela Febre  Amarela, a cobertura vacinal na cidade subiu para
82,07%. Até o fim de 2017,  o índice era de 79,58%.  Neste ano, no entanto,  desde que a Secretaria
de Estado da Saúde alertou para o risco de uma  epidemia da doença, a  Prefeitura intensificou as
ações para proteger a  população e evitar a contaminação de humanos  pela Febre Amarela. Entre 1º
de janeiro e 28 de  fevereiro, foram aplicadas  9.916 doses da vacina em  Sete Lagoas. (Boca do
Povo – Sete Lagoas)

TCE determina exoneração de servidores
A 1ª  Câmara  do  Tribunal  de  Contas  de  Minas  Gerais  determinou  que  o  Município  de

Congonhas exonere 17 servidores pertencentes ao quadro de pessoal, que ingressaram no serviço
público sem concurso público de provas e títulos, a partir da data da promulgação da Constituição
da República do Brasil  de 1988. Tais servidores não foram amparados pelo art.  19 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), não sendo dotados de estabilidade, uma vez que
não  possuíam  cinco  anos  de  efetivo  exercício  no  serviço  público  em  05/10/  1988,  data  da
promulgação da Constituição de 1988. (Expressão Regional – Conselheiro Lafaiete)

Câmara aprova piso dos professores
Na  sessão  da  Câmara  Municipal  de  Araguari  desta  terça-feira,  3,  sete  projetos  foram

aprovados pelos vereadores. O mais aguardado, que entrou na pauta por dispensa de interstício, foi
o PL 047/2018 que estabelece o piso salarial dos profissionais do ensino básico da rede pública
municipal de Araguari nativos e inativos e pensionistas. Para o exercício de 2018 o piso passa a ser
de R$2.455,35, o qual deve ser pago proporcionalmente, tomando-se por base a jornada de até 40
horas  semanais.  De  acordo  com  Levi  Siqueira,  o  benefício  está  sendo  promovido  mesmo  o
município apresentando transtornos relativos a falta de arrecadação de impostos o que resultou na
queda da receita de aproximadamente R$ 24 milhões nos últimos meses. (Gazeta do Triângulo –
Araguari)

Greve no transporte deixa alunos sem aula
Donos dos ônibus que administram as 116 linhas de transporte escolar rural para a Prefeitura

de Montes Claros começam a paralisar o serviço por falta de pagamento. Nesta terça-feira, 3, os três
veículos de Marcel de Souza Nunes, um dos prestadores de serviço à prefeitura,  ficaram parados e
os 200 alunos atendidos por esses coletivos não puderam ir à escola. De acordo com Marcel, outro
problema está relacionado ao sistema de pagamento. No Estado, assim que o mês é fechado, o
prestador  automaticamente  pode  retirar  a  nota  fiscal  pelo  serviço.  Na  prefeitura,  ele  ficaria



subordinado à autorização do administrador para o pagamento, o que poderá acontecer só muito
tempo depois. (O Norte de Minas – Montes Claros)

Começam os Jogos de Muriaé 2018
Os Jogos Estudantis de Muriaé começaram nesta terça-feira, 3, com cerca de 850 alunos /

atletas inscritos, com idade entre 11 e 17 anos, de 20 escolas públicas e particulares que estarão
disputando troféus e medalhas em várias modalidades olímpicas nos próximos dias. O JEM 2018
será disputado até o dia 25 de abril, com sedes no Rodrigão e no Instituto Federal (Barra), com
competições nas seguintes modalidades: handebol, futsal, vôlei, basquete, natação, peteca, tênis de
mesa e xadrez,  todos nas categorias masculina e feminina níveis I e II.  Os vencedores de cada
modalidade formarão a delegação que irá representar Muriaé na etapa microrregional dos Jogos
Escolares de Minas Gerais (JEMG), em maio. (Gazeta de Muriaé)

Secretaria prepara campanha contra gripe
Começam os preparativos na Secretaria Municipal de Saúde de Uberaba para a Campanha

Nacional de Vacinação Contra Influenza de 2018. Esse ano, a vacinação, que estava prevista para
começar no dia 16 de abril, foi adiada para o dia 23 de abril e o dia D será em 12 de maio. O
público alvo continua o mesmo, mas ainda não foi anunciado quantas pessoas devem ser vacinadas
em Uberaba. Segundo nota técnica do Ministério da Saúde, divulgada pela Secretaria de Estado de
Saúde (SES/MG), o início da campanha foi adiado devido a atrasos de entrega das vacinas por parte
do Instituto Butantan. (Jornal da Manhã – Uberaba)

Pagamento d Férias a servidores autorizado
A Câmara de Vereadores em Ipatinga autorizou o pagamento de uma quantia das férias-

prêmio a servidores públicos efetivos da instituição. Os pagamentos somam cerca de R$ 300 mil e
irão contemplar 50% do valor total das férias-prêmio a que os servidores têm direito. Cerca de 20
servidores  serão  contemplados.  O  anúncio  foi  feitopelo  presidente  da  Casa,  Nardyello  Rocha
(MDB),  com  os  demais  membros  da  Mesa  Diretora.  Servidores  efetivos  e  representantes  da
Associação dos Servidores do Legislativo de Ipatinga (Aslei) também estiveram presentes. (Diário
do Aço – Ipatinga)


