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Em quatro anos, o deputado Sargento
Rodrigues viabilizou o investimento de
mais de R$ 6 milhões em Itamarandiba
Por meio de emendas orçamentárias, convênios, intervenções políticas,
doações e prestações de serviços, importantes conquistas foram alcançadas
Por meio de emendas orçamentárias, convênios, intervenções políticas,
doações e prestações de serviços, importantes conquistas foram alcançadas
A parceria entre o deputado Sargento Rodrigues e Itamarandiba já é
conhecida pela população local. Por
meio de ações que viabilizem me-

lhorias reais na qualidade de vida, há
anos ele tem se empenhado para retribuir a confiança recebida dos eleitores da região. Cerca de R$ 2 milhões,
entre verbas, veículos, equipamentos
e serviços, já foram investidos no município e em seus distritos por intermédio do deputado.

Emendas apresentadas ao orçamento do Estado e intervenções políticas
junto aos órgãos responsáveis possibilitam a realização de obras pela Prefeitura e a concretização de antigas
demandas da população. Várias benfeitorias já foram alcançadas. Conheça
algumas delas:

Captação de água e implantação de rede de esgoto
Foram beneficiadas centenas de
famílias moradoras de Itamarandiba e dos distritos de Contrato, Dom
Serafim, Padre João Afonso, Penha
de França, Santa Joana, Santa Luzia
e Várzea. Os próprios moradores da
região trabalharam na execução das
obras, que garantiram o tratamento
da água e da rede de esgoto, implantação de módulos sanitários nas casas, despoluição dos rios e geração

de empregos. No total, foram investidos cerca de R$ 19 milhões na região.
Para o deputado Sargento Rodrigues, é uma honra poder contribuir para a garantia de uma condição de vida

digna a milhares de famílias no que
diz respeito à saúde, meio ambiente
e desenvolvimento da região.
Em breve, terão início as obras
também no distrito de Mandingueiro.

O deputado Sargento Rodrigues solicitou ao presidente da COPANOR, Márcio Cangussu, a liberação de obras para implantação de rede de esgoto e
captação de água na região. A COPANOR é subsidiária da COPASA e foi criada em 2007 para atender às regiões mais carentes do Estado.
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Ambulância e saúde em casa
Indicado pelo Deputado Sargen- drigues. Esta ação trouxe melhorias no ciando todos os usuários e profissioto Rodrigues, Itamarandiba foi um atendimento na área de saúde, benefi- nais do município e região.
dos municípios contemplados pelo
Governo Estadual com uma ambulância, doada pela Secretaria Estadual de Saúde. O veículo foi entregue pelo então Governador Aécio
Neves, em junho de 2009, em Belo
Horizonte. A indicação foi feita assim que Rodrigues tomou conhecimento das dificuldades que o município vinha enfrentando no setor de
saúde. “Como deputado da base de
governo, consegui viabilizar a contemplação do município, o que me O deputado também conseguiu que fosse destinado à Itamarandiba um veículo Fiat Uno para ser
deixa muito satisfeito”, afirma Ro- usado no atendimento domiciliar do projeto “Saúde em Casa”, do Governo Federal.

Máquinas Agrícolas
Uma emenda ao orçamento, no
valor de R$ 240 mil reais, apresentada pelo deputado em 2008,
viabilizou a compra de máquinas agrícolas. A emenda, paga no
2° semestre de 2009, foi usada na

aquisição de 02 tratores, 04 carretas
tanque pipas, 03 grades aradoras e
03 carretas agrícolas para auxiliar o
trabalho dos produtores rurais. Esses
veículos e equipamentos viabilizam a
produção dos pequenos agricultores,

contribuindo para a realização de
tarefas de uma forma mais rápida,
eficiente e com maior conforto ao
operador, permitindo aumento da
capacidade individual de trabalho
e produtividade.

Deputado Estadual Sargento Rodrigues
Gabinete: Rua Rodrigues Caldas, 79 | 5º andar | Sala 02 | B. Santo Agostinho | Cep 30190-921 | BH/MG
Telefone: 31 2108.5200 | Site: www.sargentorodrigues.com.br | E-mail: dep.sargento.rodrigues@almg.gov.br
Jornalista Responsável: Sandra Teixeira (DRT/MG 6532) | Diagramação: Léo Godoy (31 3267.7810)
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Transporte e obras
Uma emenda ao orçamento apresentada pelo deputado em 2008,
a partir de demanda da prefeitura,
destinou R$ 150 mil reais ao transporte municipal. A emenda, paga
pela Secretaria de Estado de Go-

verno no 2° semestre de 2009, foi
usada na compra de um microônibus para o deslocamento de doentes de Itamarandiba para tratamento
em Diamantina. Outra, no valor de
R$ 250 mil, possibilitou a compra de

dois caminhões para serem usados
em obras, encascalhamento de estradas, restaurações e demais serviços executados pela Secretaria
de Obras, Viação e Serviços Urbanos de Itamarandiba.

Em 2011, R$ 350 mil foram li- do e do prefeito Tom Costa. Outros
berados pela Secretaria de Esta- R$ 50 mil foram destinados pelo dedo do Desenvolvimento Econô- putado, via Sedese, para a construmico e Social para a compra de
sete ônibus, dos quais seis serão
usados para o transporte de feirantes dos distritos para a Sede
e um destinado ao CRAS – Centro de Referência de Assistência
Social. Os veículos foram entregues para a comunidade em junho último, em ceromônia que
contou com a presença do deputa-

ção da sede da Loja Maçonica Esperança do Vale. As obras já estão
em andamento.
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Telecentro
Outra grande conquista alcançada graças a uma
intervenção do deputado junto ao Ministério das Comunicações é a instalação de um Telecentro no bairro
São Geraldo, equipado com 11 computadores e impressoras. Toda comunidade pode navegar pela Internet, enviar e receber e-mails, fazer trabalhos de pes-

quisa, produção de conteúdo e também utilizar para
estudo e lazer. “A instalação do telecentro é de extrema importância, pois viabiliza a inclusão digital
de centenas de crianças e adolescentes, fazendo com
que eles tenham acesso à informação”, enfatiza Rodrigues.

Telefonia fixa

Estado de emergência

Intervenção feita junto à Anatel viabilizou o
atendimento de antiga demanda dos moradores do
Divino. Além de um telefone público para a comunidade, foram também instaladas linhas de telefones residenciais.

Preocupado com as famílias carentes afetadas
pelo estado de emergência decretado pelo muncípio em 2009, Rodrigues conseguiu na Coordenadoria Estadual de Defesa Civil – CEDEC – a liberação de 700 telhas de amianto, 100 colchões,
100 cobertores, 200 cestas básicas e 100 sacos de
roupas. “Sabemos que essas doações não vão resolver a situação dessas famílias, mas foi a forma
que encontramos de ajudá-las de imediato nesse
momento de desespero e tristeza, amenizando um
pouco as dificuldades”, afirmou o deputado Sargento Rodrigues.

Doação de móveis
Indicada pelo deputado, a prefeitura de Itamarandiba foi uma das contempladas com a doação de
móveis de escritório usados feita pela Assembleia
Legislativa de Minas Gerais.
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Mali Martin e CASI
Emenda no valor de R$ 40 mil, apresentada ao orçamento do Estado, viabilizou recursos para equipar a oficina de marcenaria do Centro Social Mali
Martin. Para a construção do Centro de Atendimen-

to Sócio-infantil – CASI, no bairro Sebastião Chácara, foram destinados R$ 100 mil, além de verba para construção de Unidades Básicas de Saúde – UBS,
melhorando os serviços para a população.

Interrupção de energia
O deputado Sargento Rodrigues foi informado de que
estavam ocorrendo constantes quedas de energia em Itamarandiba, ocasionando transtorno e prejuízos à população e comerciantes. Preocupado em solucionar o problema, o deputado, acompanhado pelo prefeito e por oito
dos nove vereadores do município, entregou ofício ao
presidente da Cemig, Djalma Bastos de Morais, cobrando providências. Eles estiveram reunidos em 04 de maio
último. O assunto já havia sido tema de uma audiência
pública realizada pela Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte da Assembleia Legislativa de Minas, no dia 13 de abril, quando foi repassada a informação de que havia uma previsão para a construção de uma
subestação da concessionária em Itamarandiba até 2016.
Sargento Rodrigues relatou ao presidente as várias
consequências dessas quedas de energia, como queima
de equipamentos, desconfortos, além da perda de vacinas, laticínios, interrupções de atendimentos médicos e
cirúrgicos e, ainda, o desinteresse das indústrias e grandes empresas em se instalarem na região. “Este talvez
seja o maior prejuízo, pois afasta investimentos, atrapalhando o desenvolvimento econômico e a geração de empregos”, ressaltou o deputado.
O presidente da Cemig se comprometeu a buscar in-

formações técnicas mais detalhadas para, pessoalmente, responder aos questionamentos recebidos e avaliar as
providências cabíveis ao caso. “Concordo que o prazo,
até 2016, para a construção da subestação é muito longo. Vamos tentar uma forma de acelerar isso, mas preciso avaliar, com critério, as alternativas e possibilidades
viáveis. A resposta será a mais breve possível”, afirmou
Djalma Morais.
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Pavimentação de ruas
Cerca de R$ 1,3 milhão foram
destinados ao município nos últimos três anos para pavimentação e melhorias de vias públicas,
por meio de emendas apresen-

tadas pelo deputado Sargento Rodrigues. A prefeitura já concluiu as
obras nos povoados de Santa Luzia
e do Divino, no distrito de Contrato e no bairro Capão da Helena. Em

Várzea de Santo Antônio, Penha
de França, Padre João Afonso e
nos Bairros São Geraldo e Fazendinha as obras estão em andamento.

Educação e cultura
Sempre preocupado com a
educação, o deputado tem desenvolvido importantes ações em benefício de instituições de ensino,
na tentativa de proporcionar melhorias nas condições de trabalho

e aprendizagem. Mais de R$ 50 mil
foram liberados pela Secretaria de
Educação, por intermédio do deputado, para aquisição de mobiliários
para as escolas Estaduais Betina Gomes, Coronel Jonal Câmara e Pro-

fessor Campos, além de R$ 22 mil
para compra de fanfarra pela Escola Estadual Teodorino Fernandes e doação de instrumentos musicais para a Corporação Musical
São João Batista.

Julho/2012

DEPUTADO ESTADUAL SARGENTO RODRIGUES

JORNAL FILHOS DE MINAS

Esporte
Sargento Rodrigues sempre considerou o esporte um importante
aliado na boa formação de cidadãos,
principalmente dos jovens. Pensando assim, apresentou emenda no va-

lor de R$ 60 mil reais para a construção de vestiário no campo de futebol
do Distrito de Contrato e conseguiu
a inclusão do mesmo no programa
“Campos de Luz”. O projeto da ilumi-

Apoio e gestão política
Atendendo à demanda da comunidade, trazida pela prefeitura, o deputado solicitou ao Departamento
de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais – DER MG providência para que o trecho da MG
214, que liga as cidades de Capelinha, Itamarandiba e Senador Modestino Gonçalves recebesse patrolamento e cascalhamento. O serviço
já está concluído e os cidadãos que
por lá passam contam com mais segurança e conforto.
O deputado Sargento Rodrigues
também empenhou-se na tentativa
de garantir a instalação de um Campus Avançado da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e
Mucuri em Itamarandiba. Em janeiro último, esteve no município participando do movimento “UFVJM
em Itamarandiba”. Apesar de toda a mobilização da comunidade e
das autoridades, Capelinha sediará
o campus.

nação já está aprovado pela Cemig,
aguardando execução. Também foram doados kits de materiais esportivos para os times amadores de Itamarandiba.
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Emendas e convênios 2012
Para o orçamento de 2012, foram apresentadas pelo deputado
mais três emendas beneficiando o
município de Itamarandiba, a serem liberadas em breve. São elas:
- R$ 250 mil junto à Segov para
a aquisição de micro-ônibus a ser
usado no transporte de pacientes
em tratamento em Belo Horizonte,
e uma van de 15 lugares para levar

os pacientes para fazer hemodiálise
em Diamantina;
- R$ 150 mil da Secretaria de Saúde para a compra de três ambulâncias, sendo duas para a sede e uma
para o distrito de Padre João Afonso;
- R$ 100 mil, via Sedese, para
compra de dois ônibus usados.
No final do mês de junho, o deputado foi comunicado pelo Secretá-

rio de Estado de Governo, Danilo de Castro, sobre a liberação de
R$ 733.144,00 para implementação de Abatedouro no município
de Itamarandiba. A verba faz parte
do pagamento de parcelas de convênios firmados com a Secretaria
de Estado de Agricultura, Pecuária
e Abastecimento, autorizado pelo
governador.

Realizações e compromisso
As ações do deputado Sargento Rodrigues beneficiaram
toda a sociedade de Itamarandiba, pois viabilizaram inúmeras conquistas e melhoraram
a qualidade de vida na região.
“Tive a felicidade de poder
atender à maioria das demandas que me foram trazidas. Os
avanços são visíveis e resultam
de uma política séria, comprometida e responsável. A população de Itamarandiba tem em
mim um parceiro. Representá-los com dedicação e empenho é minha obrigação”, afirma Rodrigues.
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