ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CAMARA MUNICIPAL DE IJACI NA SESSÃO LEGISLATIVA DE 2006. Aos 10
(dez) dias do mês de janeiro de 2006, terça-feira, às 17h30 (dezessete horas e trinta minutos) no salão de reuniões da Câmara
reuniram-se os Srs. Vereadores Jussara Alves Resende – Presidente, Carlos Antônio Aparecido Barbosa – Vice Presidente,
Catarina Gonçalves de Castro – Secretária, Marleu Ribeiro da Silva – 2° Secretário, Cypriano Antonio Caetano, João Carlos
Espedito, Roosevelt Aparecido Gomes e Sebastião dos Santos Neto. Presentes os servidores da Câmara, a Assessora Jurídica
Dra. Isis e alguns assistentes. Após a oração inicial, a Sra. Presidente determinou à Vereadora Secretária que procedesse a
chamada nominal, tendo esta comunicado a presença de 8 (oito) Vereadores, ausente o Sr. Rômulo Elias. Havendo número
regimental, em nome de Deus foi declarada a abertura dos trabalhos, sendo feita a leitura do requerimento subscrito pelos
Vereadores João Carlos, Catarina, Carlos, Sebastião, Roosevelt e Cypriano para realização da presente reunião, bem como do
edital de convocação em deferimento ao requerimento retro mencionado, cuja ordem do dia versa sobre deliberação acerca do
projeto de lei n° 01/2006 que “autoriza contratação de pessoal e dá outras providencias” e do projeto de lei n° 02/2006 que
“regulamenta as atividades e formas de admissão de profissionais da área de saúde e dá outras providencias” encaminhados
pela mensagem n° 01/2006, onde consta pedido da Sra. Prefeita para que, visando resguardar os interesses do Município, a
estes projetos fosse empregada a tramitação em regime de urgência urgentíssima. Após, fez-se a leitura dos projetos de lei
mencionados e do oficio n° 03/2006 do Gabinete da Sra. Prefeita em resposta a requerimento desta Câmara, informando não
poder enviar relação de nomes de pessoas a serem contratadas por prazo determinado, vez que isto fere o principio
constitucional da impessoalidade. A Sra. Presidente determinou que aditasse à ordem do dia, o projeto de resolução n° 01/2006
que “dispõe sobre o pagamento de diárias e reembolso de despesas de viagens aos Vereadores, servidores e prestadores de
serviços da Câmara Municipal de Ijaci e dá outras providencias” e requerimentos subscritos pelo Vereador Sebastião dos Santos
Neto indicando, após manifestação do Plenário, envio de expedientes para a Sra. Prefeita, sendo: 1º - solicitando informações e
documentações nos termos do inciso XVIII do art. 83 da Lei Orgânica Municipal, de relação contendo nomes dos ocupantes de
todos os cargos comissionados da Prefeitura, nomeados conforme a nova reforma administrativa, regulamentada pela lei 851 de
29/12/2005; cópias dos empenhos e notas fiscais de todas as despesas de capital, envolvendo aquisição de imóveis,
equipamentos e material permanente e obras e instalações; cópias dos empenhos e notas fiscais das despesas de manutenção
do Vectra do Gabinete, envolvendo combustíveis, peças de reposição, compra de assessórios e demais despesas inerentes,
dede sua aquisição até a presente data, justificando estes pedidos face ao não envio pelo Executivo dos comprovantes de
despesas juntamente aos balancetes mensais, conforme dispõe o § 5º do art. 64 da Lei Orgânica Municipal. 2º - solicitando que
seja liberado um dos ônibus da municipalidade ou doados vales transportes da empresa São Cristóvão para as pessoas de Ijaci
que estudam em Lavras. 3º - solicitando a recomposição do percentual de 21% (vinte e um por cento) nos vencimentos dos
servidores efetivos e inativos conforme perda ocorrida entre os anos de 2001 e 2002 e ainda que sejam efetuados os tramites
para abertura de vagas no nível II para os servidores empossados a quatro anos atrás e no nível III para servidores que a este
tenha direito, nos termos dos artigos 17 e 18 e anexo VIII (requisitos para promoção) da lei 657 de 02/05/97 e 4º - solicitando
informações sobre quais providencias foram tomadas em relação à quadra poliesportiva e seu funcionamento noturno conforme
pedidos feitos anteriormente por esta Câmara, salientando que caso ainda não foi adotada nenhuma medida, que isto seja feito
com a maior urgência possível como meio de garantir lazer e entretenimento para boa parte de nossa população. Por fim o
Vereador João Carlos pediu à Sra. Presidente que fosse lido o requerimento subscritos pelos jovens Michel das Graças, Hilbert
Jhonatha de Almeida e Antonio Carlos Pereira Filho solicitando ajuda financeira para viagem ao Paraná para teste numa escola
de futebol, cujo valor fica em torno de R$1.300,00. Prosseguindo, a Sra. Presidente cumprimentou a todos e agradeceu pelas
presenças, notadamente de alguns servidores da Prefeitura e do irmão da Vereadora Catarina e mencionou os projetos que
autoriza contratação temporária de servidores pela Prefeitura, citando que houve uma certa confusão em relação ao projeto que
foi enviado anteriormente que tratava da mesma matéria onde o período de duração dos contratos era de um ano e verificada a
irregularidade, aquele projeto foi retirado de pauta e agora está sendo encaminhado outro onde se está tentando regularizar
dentro da medida do possível a situação da Prefeitura. Disse que são 75 vagas para as quais se está sendo pedido autorização

para contratação e que a Câmara enviou requerimento para que fossem listados os nomes das pessoas que seriam contratadas,
porém como todos puderam ouvir, a resposta foi negativa e desta forma, se aprovadas estas contratações, compete ao
Executivo fazer as contratações, o Legislativo não tem conhecimento de quem será contratado. A Sra. Presidente mencionou
ainda viagem a cidade de Conselheiro Lafaiete para encontro na Câmara Municipal daquela cidade, onde ela manteve contatos
com a Vereadora Zilda Helena sendo abordados assuntos tais como a atuação do Vereador, como recorrer a ajuda dos
deputados estaduais e federais, a boa convivência do legislativo e executivo sem fugir do papel do Vereador de fiscalizar. Disse
que a Câmara daquele município é muito bem equipada, apresentando um jornal contendo um memorial do Legislativo. Disse
ainda que visitou a Prefeitura, onde manteve contatos com o Prefeito Dr. Júlio e com o Secretário de Cultura, Geraldo Lafaiete e
assim foi uma viagem muito proveitosa para efeito de intercambio. Após, mencionou os projetos em pauta, afirmando que já é do
conhecimento de todos, pois foram realizadas algumas reuniões onde o assunto foi abordado e cabe agora a apreciação dos
Vereadores. Em seguida franqueou-lhes a palavra, tendo o Vereador Sebastião dito que o projeto para contratações está de
volta depois da confusão que para este foi arrumada, não por parte do Legislativo, mas do Executivo e acredita que agora este
mal entendido vai ser regularizado e assim pediu votação em regime de urgência para os projetos de lei 01 e 02 de 2006. Em
relação aos seus requerimentos, disse que é preciso tomar muito cuidado com o dinheiro que está sendo gasto na educação,
pois com aumento da arrecadação, da mesma forma aumenta o valor a ser gasto nesta área e é preciso fazer um planejamento
desde o inicio do ano para que no final não seja necessário comprar mais ônibus e como existem muitos alunos que estudam
fora, deve-se dar uma ajuda para estes. Disse que deve ser feito um centro cultural para incentivar os jovens e tira-los do mal
caminho. Falou também sobre a reabertura da quadra, o que vem sendo pedido desde o ano passado, pois a mesma foi fechada
por causa de roubo, mas por causa de um, não se pode sacrificar cinco mil habitantes. Mencionou ainda o pedido para
promoção dos servidores efetivos e recomposição do percentual de vinte e um por cento que não foi concedido aos servidores
na administração passada. Comentou que seus pedidos estão sendo feitos para ajudar na administração e que a prefeita tome
uma posição, pois não basta responder para os Vereadores que repassou seus pedidos para o órgão competente e ficar nisto, é
necessário que ela tome alguma atitude, pois isto não é resposta para Vereador. Em seguida o Vereador João Carlos mencionou
pedido dos jovens para fazer teste num time de futebol do Paraná, afirmando que tentou junto ao Executivo que custeasse esta
viagem, porém não foi atendido e assim está encabeçando uma lista par ajuda-los, afirmando que doará cento e cinqüenta reais,
pois é o futuro destes jovens que está em jogo. Manifestou sua concordância pela reabertura da quadra, pois é um absurdo, vez
que é a única opção de lazer para as pessoas que gostam de praticar uma atividade física e assim espera que esta situação seja
regularizada o mais rápido possível. Sobre a perda salarial dos servidores, disse que foi na administração passada, mas é um
direito do servidor, pois senão o salário destes acaba se equiparando ao salário mínimo e também apóia a promoção daqueles
que têm direito, pois é um direito que lhes assistem. Manifestou seu apoio ao pedido de urgência para os projetos em pauta, pois
as pessoas precisam do trabalho para sustentar suas famílias e os Vereadores lutam por aquilo que for melhor para os
servidores. Em seguida o Vereador Cypriano manifestou seu apoio aos projetos, afirmando que as pessoas precisam do trabalho
e a Prefeitura também precisa de seus serviços e assim reforça o pedido de votação em regime de urgência, pois é preciso olhar
para a situação de quem tem família para sustentar e até mesmo aluguel para pagar. Manifestou sua concordância também para
o pedido de reabertura da quadra, e que seja designado um vigia para que não aconteçam outros roubos. Prosseguindo, a
Vereadora Catarina disse que nesta reunião o Plenário da Câmara deveria estar cheio como da outra vez, pois justamente nesta
reunião é que o projeto deverá ser aprovado e indicou envio de expediente para a Sra. Prefeita solicitando que se for contratar
pessoas para trabalharem na praça, que sejam recontratadas as que ali estavam trabalhando, ao que parece em numero de seis
pessoas, que lhe fizeram este pedido. Em seguida o Vereador Carlos disse ao Vereador João Carlos que poderia contar com
sua ajuda em relação aos jovens que irão fazer testes no time de futebol, tendo este frisado que precisa do dinheiro para pagar o
carro até o dia 18 deste mês. Prosseguindo, o pronunciante reforçou pedido do Vereador Sebastião acerca da recomposição da
perda salarial dos servidores, afirmando que o Fabinho fez este pedido ano passado e se for um direito dos servidores, deveria
ser feito sem que para isto precisasse de pedido dos Vereadores, tendo o Vereador Sebastião enfatizado que é um direito e a

Prefeitura tem dinheiro para isto. O Vereador Carlos finalizou manifestando sua concordância à votação em regime de urgência
para os projetos em pauta. Em seguida o Vereador Marleu manifestou sua concordância com os projetos e que ao fazer os
contratos, deve ser dada oportunidade para quem já vinha trabalhando na Prefeitura. O Vereador Cypriano disse que também irá
ajudar os jovens que irão fazer teste para futebol no Paraná. Em seguida o Vereador Roosevelt também se manifestou favorável
aos projetos em pauta, ao pedido para votação em regime de urgência e que na contratação deve ser dada oportunidade para
aquelas pessoas que trabalharam na Prefeitura no ano passado. O Vereador Sebastião comentou que irá ajudar os jovens que
irão fazer teste para futebol, porém na sua opinião a prefeita precisava se organizar mais e prestar este tipo de ajuda,
aproveitando o excesso de arrecadação, pois é melhor para estes jovens pedir este tipo de ajuda do que se infiltrar no mundo da
droga ou do alcoolismo que vem acabando com as pessoas e se pediram ajuda na Prefeitura, deveriam ser atendidos. A Sra.
Presidente determinou que se aditasse um pedido de informações sobre o motivo pelo qual os contratos da frente de trabalho
foram rescindidos com dois meses de duração, quando a lei previa até três meses e que dentro da possibilidade, este programa
deveria ter continuidade. Não havendo outros pronunciamentos, os trabalhos foram suspensos por dez minutos. No reinicio
passou-se para a Segunda Parte sendo decidido de comum acordo pela votação em regime de urgência para os projetos de leis
01 e 02 de 2006. Em seguida, procedeu-se a votação dos requerimentos impetrados na reunião, sendo APROVADOS pela
unanimidade do Plenário, nos termos do parágrafo único do artigo 175 do Regimento Interno da Câmara, determinando-se seus
encaminhamentos, aditando-se os pedidos verbais feitos pela Vereadora Catarina e pela Sra. Presidente. Em seguida, a Sra.
Presidente enviou o projeto de resolução n° 01/2006 às Comissões Permanentes para parecer no prazo regimental. Após, o
projeto de lei n° 01/2006 que “autoriza contratação de pessoal e dá outras providencias” foi submetido à deliberação, tendo sido
APROVADO pela unanimidade do plenário em 1a, 2a e 3a discussão e votação. Da mesma forma, o projeto de lei n° 02/2006
que “regulamenta as atividades e formas de admissão de profissionais da área de saúde e dá outras providencias” foi
APROVADO pela unanimidade do Plenário em 1a, 2a, e 3a discussão e votação, determinado o envio das redações finais ao
Executivo para fins de sanção. Tendo em vista o encaminhamento do projeto de lei n° 03/2006, que dispõe sobre auxilio funeral,
momentos antes do inicio da reunião, foi decidido pelo plenário pela realização de uma reunião extraordinária para deliberação
deste projeto e do projeto de resolução n° 01/2006. Desta forma, passando-se para a Terceira Parte, os Srs. Vereadores foram
convocados para uma reunião extraordinária que será realizada no dia 17 de janeiro, terça feira, a partir das 18 horas para
deliberação dos projetos retro mencionados. Nada mais havendo a tratar, fez-se as orações finais e em nome de Deus foram
encerrados os trabalhos da 1ª reunião extraordinária da Câmara Municipal na Sessão Legislativa de 2006. Para constar lavrouse a presente ata que após lida, se aprovada, vai assinada pelos Srs. Vereadores e demais que desejarem.

ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CAMARA MUNICIPAL DE IJACI NA SESSÃO LEGISLATIVA DE 2006. Aos 17
(dezessete) dias do mês de janeiro de 2006, terça-feira, às 18h (dezoito horas) no salão de reuniões da Câmara reuniram-se os
Srs. Vereadores Jussara Alves Resende – Presidente, Carlos Antônio Aparecido Barbosa – Vice Presidente, Catarina Gonçalves
de Castro – Secretária, Marleu Ribeiro da Silva – 2° Secretário, Cypriano Antonio Caetano, João Carlos Espedito, Rômulo Elias,
Roosevelt Aparecido Gomes e Sebastião dos Santos Neto. Presentes os servidores da Câmara, a Assessora Jurídica Dra. Isis e
uma assistente. Após a oração inicial, a Sra. Presidente determinou à Vereadora Secretária que procedesse a chamada nominal,
tendo esta comunicado a presença de todos Vereadores. Havendo número regimental, em nome de Deus foi declarada a
abertura dos trabalhos procedendo-se a leitura da ata da 1a reunião extraordinária que foi aprovada e assinada por todos
Vereadores. Em seguida fez-se as seguintes apresentações: Comunicado do Fundo Nacional de Saúde acerca de liberação de
recursos para manutenção de programa na área de saúde do município. Comunicado do Fundo Nacional de Desenvolvimento
da Educação acerca de liberação de recursos para manutenção de programa na área de educação do município. Convite
enviado pela União Nacional dos Vereadores para o 136° encontro nacional de vereadores, prefeitos, vice-prefeitos, secretários
municipais, assessores e servidores a realizar-se em Belo Horizonte entre os dias 08 e 11 de fevereiro. Convite enviado pela
Associação Mineira de Municípios para o 1° encontro de gestores públicos municipais e promotores de justiça de Minas Gerais a
realizar-se nos dias 06 e 07 de fevereiro em Belo Horizonte. Convite enviado pelo Dr. Luciano Adiel Lopes para o curso de direito

tributário municipal a realizar-se em Eloi Mendes entre os dias 24 a 26 de janeiro. Convite enviado pelo Grupo Ijaciense de
Alcoólicos Anônimos para reunião festiva em comemoração ao seu terceiro aniversário a realizar-se no dia 29 de janeiro no
Centro Cultural Nova Pedra Negra nesta cidade. Congratulações aos membros da Mesa Diretora desta Câmara enviada pela
prefeita de Lavras, Jussara Menicucci de Oliveira. Correspondência enviada pelo Dr. Marcelo Rodrigo Barbosa, CoordenadorGeral do Procon da Assembléia Legislativa em resposta ao ofício n° 213 de 2005 desta Câmara. Ofício n° 11 do Gabinete da Sra.
Prefeita encaminhando balancete mensal de receita e despesa referente ao mês de dezembro de 2005. Requerimentos
subscritos pela Sra. Presidente solicitando aprovação do plenário para envio de expediente para a Sra. prefeita no sentido de
alterar dizeres de identificação da placa localizada na praça da Igreja do Rosário de Praça do Rosário para Praça Pe. Luiz Tings
que é seu verdadeiro nome e ainda que seja incluída “Lavras” na placa onde consta a identificação do Córrego do Paiol e
Contendas. Outro requerimento da Sra. Presidente solicita aprovação do Plenário para envio de expediente para a Sra. Prefeita
pedindo para instalar uma mesa de jogos, tais como dama e baralho na praça acima citada. Requerimentos subscritos pelos
Vereadores Carlos e Sebastião indicando envio de expediente para a Sra. Prefeita solicitando que sejam tomadas as devidas
providencias no sentido de regularizar a constante falta de água nos fins de semana e feriados no Bairro Ipiranga, pois apesar de
alguns integrantes da administração afirmarem que a situação foi realizada, isto realmente não aconteceu. Outro requerimento
solicita informações acerca do responsável na Prefeitura pelas negociações entre o Município e a CEMIG e quais os motivos
alegados pelo fato da CEMIG ainda não ter feito nenhum investimento no Município. Requerimento subscrito pela Vereadora
Catarina indicando envio de expediente para a Sra. Prefeita solicitando em nome de alguns moradores da Rua José de Bastos
Neto, no Bairro Córrego Pintado, próximo à Rua das Palmeiras, seja instalado postes de energia elétrica na localidade.
Requerimento subscrito pelo Vereador João Carlos indicando envio de expediente para o Consorcio AHE Funil com cópia para a
Prefeitura solicitando informações e providencias para reativação do sinal de televisão do Bairro Pedra Negra, vez que o mesmo
não está funcionando. Relativo aos projetos, fez-se a leitura dos projetos de lei n° 03/2006 que “regulamenta a concessão de
auxílio funeral e dá outras providencias” e n° 04/2006 que “altera redação do anexo I da lei municipal n° 855 de 11 de janeiro de
2006”. Também fez-se alusão ao projeto de resolução n° 01/2006 e 05/2005. Prosseguindo, a Sra. Presidente mencionou o
projeto de resolução nº 05/2005 que ainda não foi deliberado e que está em pauta para a presente reunião. Falou ainda sobre
convite enviado pela Leocione Aparecida da Silva, filha da enfermeira Nilza, para sua formatura no curso de direito em Campo
Belo. Informou sobre a compra de uma cafeteira para ser utilizada nos serviços de copeiragem desta Câmara e também sobre o
edital para locação de um cômodo para alojar documentos antigos e móveis e equipamentos inservíveis e que foi requisitado
junto ao Executivo algumas reformas no salão de reuniões desta Câmara tais como pintura interna, instalação de um lavatório e
mudança da porta do banheiro. Mencionou o encontro nacional de Vereadores que será realizado em Belo Horizonte e os
Vereadores que quiseram participar, deverão informar com antecedência e propôs ao Plenário que os requerimentos a serem
apresentados na reunião devem ser feitos na secretaria da Câmara até duas horas antes da realização destas, como meio de
lista-las na ordem do dia da reunião para facilitar a votação pelos Vereadores. Em seguida liberou o uso da palavra para a Sra.
Valdecilia Vitória Dias que solicitou apoio dos Srs. Vereadores para conseguir uma oportunidade de trabalho na Prefeitura,
afirmando aceitar qualquer serviço, face sua delicada situação financeira, pois é divorciada, tem três filhos e está encontrando
muitas dificuldades para mantê-los, justamente por estar desempregada. Após, a Sra. Presidente franqueou o uso da palavra,
tendo o Vereador João Carlos mencionado o requerimento dos Vereadores Sebastião e Carlos, afirmando que a CEMIG não
respeita nossos cidadãos, trata-nos como cachorros e não tem consideração com o Município comprometendo a segurança
pública, já que a iluminação pública é ineficiente o que contribui para roubos, estrupos e gostaria que fosse anexada cópia de
seu requerimento e da ata em que fez pedido neste sentido e finalizou afirmando que não estamos aqui para sermos enrolados.
Em seguida o Vereador Sebastião disse que gostaria que a Sra. Presidente encaminhasse o projeto de lei nº 04/2006 às
Comissões, pois este projeto está confuso e precisa ser bem analisado para não prejudicar ninguém e ainda beneficiar a
maioria. Sobre os requerimentos assinados conjuntamente ao Vereador Carlos, disse que são reclamações antigas e que isto é
para ajudar o Executivo a resolver os problemas do Município, mas na maioria das vezes, o Vereador fica de mão atada quando
os pedidos não são atendidos e se assim for, deve-se chamar os responsáveis na Prefeitura para se chegar numa posição certa.
Prosseguindo, o Vereador Carlos disse que várias vezes fez pedidos para solução do problema da água e até agora nada foi
resolvido e assim ele está até com vergonha dos moradores da região, vez que todos estão reclamando. Sobre o projeto de
auxilio funeral, disse que está confuso e que o correto era estabelecer um preço determinado para ajudar a todos e para aquelas
pessoas que não têm condições, a Prefeitura deveria arcar com a despesa total. Após o Vereador Roosevelt perguntou a
Assessora Jurídica se a Prefeitura pode arcar com a despesa total dos funerais, sendo respondido que depende do que for
estabelecido na lei municipal, tendo o Vereador dito que cabe à Prefeitura ver a situação da família, ao que o Vereador
Sebastião disse que as vezes a pessoa ganha bem, mas gasta muito, tendo a Assessora afirmado que toda assistência pela
Prefeitura depende de um cadastro e que todo programa deve ser feito para beneficiar a todos os que fizerem jus de acordo com
o que for estabelecido pela legislação, havendo debate em torno da matéria, tendo a assessora jurídica dito que normalmente o
parâmetro utilizado para avaliação destes casos assistenciais é a renda per cápita da família. O Vereador Sebastião reafirmou

que nem sempre o salário alto resolve, é necessário levar em consideração as despesas, tendo o Vereador Roosevelt dito que é
contra a doação de dinheiro diretamente para as famílias. Em seguida a Sra. Presidente determinou a leitura do texto de uma
possível emenda, não se chegando a um acordo em relação à mesma. Em relação à proposta da Sra. Presidente para que os
requerimentos sejam elaborados até duas horas antes das reuniões, os Vereadores se manifestaram favoráveis, tendo o
Vereador Roosevelt dito que concorda, porém, num caso de urgência, o Plenário deverá ser consultado sobre a inclusão de
requerimento, tendo esta afirmação sido reforçada pelo Vereador João Carlos. O Vereador Sebastião disse que é bom trazer os
requerimentos com antecedência para não apertar os trabalhos na Secretaria. Não havendo outros pronunciamentos, os
trabalhos foram suspensos por dez minutos. No reinicio passou-se para a Segunda Parte sendo APROVADOS os pedido de
votação em regime de urgência para o projeto de lei 04 de 2006, feito pelos Vereadores Roosevelt e Catarina e projeto de
resolução n° 01 de 2006 feito pelos Vereadores Rômulo e João Carlos. Em seguida, procedeu-se a votação dos requerimentos
impetrados na reunião, sendo APROVADOS pela unanimidade do Plenário, nos termos do parágrafo único do artigo 175 do
Regimento Interno da Câmara, determinando-se seus encaminhamentos, aditando-se requerimento solicitando apoio para a
visitante Valdecília Vitória Dias que seria assinado por todos Vereadores, bem como requerimento para que antes de enviar os
projetos a esta casa, sejam os mesmos conferidos atentamente como meio de se evitar que ocasionem o encaminhamento de
novos projetos para alteração, pois isto não fica bom para a imagem da Administração, além de muitas vezes causar polemica e
insinuação que os mesmos não estejam sendo analisados pelo Legislativo que da mesma forma seria assinado por todos
Vereadores. Após, o projeto de lei n° 04/2006 que “altera redação do anexo I da lei municipal n° 855 de 11 de janeiro de 2006”
foi submetido à deliberação, tendo sido APROVADO pela unanimidade do plenário em 1a, 2a e 3a discussão e votação,
determinado-se o envio da redação final ao Executivo para fins de sanção. Da mesma forma, o projeto de resolução n° 01/2006
que “dispõe sobre o pagamento de diárias e reembolso de despesas de viagens aos Vereadores, Servidores e Prestadores de
serviços da Câmara Municipal de Ijaci e dá outras providencias” foi APROVADO pela unanimidade do Plenário em 1a, 2a, e 3a
discussão e votação, transformando-se na Resolução Legislativa n° 465 de 17 de janeiro de 2006. Por fim, o projeto de
resolução nº 05/205 que “Acrescenta artigo ao Regimento Interno da Câmara Municipal, visando regulamentação de
fornecimento de cópias de documentação e dá outras providencias” foi APROVADO pela unanimidade do plenário em 1ª
discussão e votação. Nada mais havendo a tratar, fez-se as orações finais e em nome de Deus foram encerrados os trabalhos
da 2ª reunião extraordinária da Câmara Municipal na Sessão Legislativa de 2005. Para constar lavrou-se a presente ata que
após lida, se aprovada, vai assinada pelos Srs. Vereadores e demais que desejarem.

ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CAMARA MUNICIPAL DE IJACI NA SESSÃO LEGISLATIVA DE 2006. Aos 14
(quatorze) dias do mês de fevereiro de 2006, terça-feira, às 18h (dezoito horas) no salão de reuniões da Câmara reuniram-se os
Srs. Vereadores Jussara Alves Resende – Presidente, Carlos Antônio Aparecido Barbosa – Vice Presidente, Catarina Gonçalves
de Castro – Secretária, Marleu Ribeiro da Silva – 2° Secretário, Cypriano Antonio Caetano, João Carlos Espedito, Rômulo Elias,
Roosevelt Aparecido Gomes e Sebastião dos Santos Neto. Presentes os servidores da Câmara, a Assessora Jurídica Dra. Isis e
uma assistente. Após a oração inicial, a Sra. Presidente determinou à Vereadora Secretária que procedesse a chamada nominal,
tendo esta comunicado a presença de todos Vereadores. Havendo número regimental, em nome de Deus foi declarada a
abertura dos trabalhos procedendo-se a leitura da ata da 2a reunião extraordinária que foi aprovada e assinada pelos
Vereadores. Em seguida foi lido o Edital de Convocação para a reunião cuja ordem do dia versa sobre deliberação acerca do
projeto de lei nº 05/2006 que “autoriza acordo para encerramento de demanda judicial e dá outras providencias”, deliberação
acerca do projeto de lei nº 03/2006 que “regulamenta a concessão de auxílio funeral e dá outras providencias” e 2ª discussão e
votação do projeto de resolução nº 05/2005 que “acrescenta artigo ao Regimento Interno da Câmara Municipal, visando
regulamentação de fornecimento de cópias de documentação e dá outras providencias”. Foram aditados à ordem do dia os
requerimentos apresentados pelo Vereador João Carlos sendo um indicando, após manifestação do Plenário, seja enviado oficio
para a Viação São Cristóvão reclamando da atitude daquela empresa em alterar alguns horários sem aviso prévio aos usuários e
solicitando que quando isto acontecer, seja precedido de divulgação para que ninguém seja apanhado de surpresa e outro
indicando envio de expediente para a Sra. Prefeita com cópia para a Prefeitura Municipal de Bom Sucesso e para o Consórcio
AHE Funil no sentido de concentrar esforços para colocar salva vidas, notadamente no trecho compreendido entre Macaia e
Ipiranga, visando prevenir mortes por afogamento, principalmente nos dias em que se concentram vários banhistas, o que
deverá ocorrer no carnaval que se aproxima. Requerimento subscrito pelo Vereador Carlos indicando, após manifestação do
Plenário, seja enviado expediente para a Sra. Prefeita solicitando reparos nas ruas do bairro da Serra, pois estão esburacadas
dificultando o tráfego de veículos. Requerimento subscrito pelo Vereador Roosevelt Aparecido Gomes solicitando a convocação
da servidora responsável pelo cadastramento de pessoas no programa Bolsa Família do Governo Federal, ao que consta a Srta.

Isabel de Castro Silva, ou quem de direito para que compareça na 1ª reunião ordinária da Câmara Municipal, a fim de prestar
informações acerca dos critérios adotados para a concessão do benefício constante do referido programa e esclarecimentos por
supostos cortes efetuados nos benefícios de algumas famílias. Após foi lido comunicado do Fundo Nacional de Saúde acerca de
liberação de recursos para manutenção de programa na área de saúde do município e comunicado do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação acerca de liberação de recursos para manutenção de programa na área de educação do
município. Prosseguindo, a Sra. Presidente mencionou o curso de Direito Tributário Municipal que, juntamente à servidora
Magali, fez na cidade de Eloi Mendes nos dias 26 e 27 de janeiro, apresentando o conteúdo e destacando os diversos assuntos
abordados, afirmando que foi de grande proveito. Mencionou ainda a participação, junto aos Vereadores Cypriano, João Carlos
Roosevelt e Rômulo, no encontro nacional de Vereadores e demais agentes públicos realizado em Belo Horizonte, destacando
os assuntos abordados, tais como, novos procedimentos das CPI’s, regime próprio de previdência, ISS que pode ser cobrado da
Cemig pelo uso do solo para postes, reforma política que ainda está sendo estudada para ser votada e no final integração de
projetos, cartilha apresentando à comunidade as funções dos Vereadores, dentre outros, afirmando que da mesma forma foi de
muito proveito e que acrescentou muito aos seus conhecimentos. Prosseguindo, franqueou o uso da palavra, tendo o Vereador
Sebastião dito que já está em curso o segundo ano de mandato e problemas têm de sobra, citando o bairro da Serra e o bairro
Serra Verde, cujas ruas estão bastante precárias. Disse que foram feitos vários requerimentos, mas não foram atendidos e nem
respondidos e que a partir da próxima reunião deverá tomar providencias quanto aos seus pedidos de informações não
atendidos. Manifestou sua concordância com todos os requerimentos apresentados na reunião e em relação aos projetos, disse
que precisa decidir a questão do auxilio funeral de maneira que não prejudique a ninguém e manifestou seu apoio ao projeto que
autoriza acordo para pagamento da Construsol, vez que a mesma coisa foi feita com a empresa do Cláudio Promoções, pedindo
votação em regime de urgência para o referido projeto de lei. Em seguida o Vereador Roosevelt mencionou o encontro de
Vereadores realizado em Belo Horizonte enfatizando a questão do regime próprio de previdência e reforma política que foi um
assunto polêmico. Disse que foi o primeiro curso que ele participou e gostou muito e noutras oportunidades, se tiver condições
irá participar, conclamando aos demais Vereadores que na medida do possível também participem, pois é muito útil para
atualizar e uma maneira de aprofundar o conhecimento acerca das funções e deveres dos Vereadores. Prosseguindo, o
Vereador Cypriano abordou sua participação no encontro de Vereadores, afirmando que gostou muito das palestras onde foram
explicadas várias coisas e sempre que tiver oportunidade irá participar de outros encontros, pois é muito proveitoso e os demais
Vereadores também deveriam participar. Após, disse que esteve no Ipiranga e o pessoal lhe reclamou quanto a um mata burro
que foi instalado próximo ao Lazaro de Assis, onde onze pessoas já caíram nele, inclusive para uma pessoa foi necessária a
intervenção do corpo de bombeiros, vez que o pé ficou preso entre os trilhos e desta forma pede que seja estreitada a distancia
entre os trilhos, pois pelo que foi dito, o mata burro foi fornecido pela Prefeitura, mas quem o instalou foi o pessoal lá do bairro.
Manifestou seu apoio ao requerimento do Vereador João Carlos no sentido de contratação de salva vidas para atuarem na
represa afirmando que os serviços sejam prestados no período de carnaval, como também nos outros dias de movimento, pois
as pessoas que vão nadar na represa deveriam contar com este serviço. Disse que tanto os Vereadores como a Prefeita
deveriam trabalhar juntos, atendendo mutuamente os pedidos para que a administração seja boa. Finalizou agradecendo à
Presidente e aos Vereadores que fizeram parte da viagem pelo agradável convívio. Prosseguindo, o Vereador Carlos pediu
apoio dos Vereadores para seu requerimento em relação às ruas do bairro da Serra que estão precárias e sem condições para o
tráfego. Sabe perfeitamente que no momento não tem como pavimentar as ruas, mas pelo menos deveria ser feita uma
manutenção. Em relação ao problema da água do Ipiranga, a Prefeitura trocou a bomba, mas isto não resolve tudo, o ideal era
contratar uma pessoa para organizar os serviços e pede apoio, pois está sozinho na Serra e o pessoal tem lhe criticado muito e
às vezes com razão, pois a situação realmente está difícil, embora ele corra atrás, faz o pedidos, mas não está sendo atendido.
A Vereadora Catarina disse que em conversa com um funcionário da Prefeitura, este lhe disse que em algumas casas do Bairro
Ipiranga não existem bóias nas caixas e por isso há muito desperdício de água e propôs ao Vereador Carlos conversar com
estes proprietários, tendo este dito que se colocar um responsável pela distribuição de água no bairro, com certeza isto será
resolvido, pois do jeito que está, todo mundo mexe no registro e vira bagunça e citou ainda que num destes últimos fins de
semana, as pessoas não tinham nenhuma gota d’água em suas casas e com a concordância do Ditinho, ele pediu a um
eletricista que fizesse a bomba funcionar provisoriamente, o que foi feito e depois o pessoal da Prefeitura disse que ele não
poderia ter feito isto, porém ele justificou que o pessoal não poderia ficar sem água, havendo debate sobre esta questão e sobre
a situação do bairro da Serra. Em seguida o Vereador João Carlos disse que as ruas do bairro da Serra realmente estão em
péssimo estado e muitos falaram em fazer uma manifestação, mas vem acompanhando a administração e pelo que foi dito, as
ruas serão recuperadas e que foi aberta a licitação para a drenagem das águas das chuvas, reforma da rede de esgotos e
pavimentação do bairro Serra Verde que também está muito precário. Disse que em toda a cidade deve ser resolvida esta
questão das águas das chuvas que estragam o asfalto que não é de tão boa qualidade assim e que isto seja um ponto de partida
para a recuperação de nossas ruas. Sobre os requerimentos, disse que a empresa de ônibus São Cristóvão não respeita os
usuários, apesar desta linha ser de grande rendimento financeiro e mudaram alguns horários sem avisar as pessoas e assim

gostaria que eles tratassem nossos cidadãos com mais respeito. Pediu apoio dos Vereadores em relação ao requerimento para
contratação de salva vidas para atuarem na represa. Disse que para isto deveria haver um acordo com a Prefeitura de Bom
Sucesso e o Consórcio do Funil para contratar estes serviços, pelo menos duas lanchas, uma para ficar em Macaia e outra no
Ipiranga, vez que devido a este calor insuportável, as pessoas procuram a represa para nadar e com isto o risco de afogamentos
aumenta, como o que aconteceu no ultimo domingo, sendo que se tivesse uma lancha, o rapaz teria sido salvo e um afogamento
para todos, em especial para os familiares, é uma angústia muito grande, principalmente quando o corpo não é localizado.
Finalizou afirmando que espera que as ruas do bairro da Serra sejam realmente recuperadas, mesmo porque o bairro é
composto por pessoas que merecem todo respeito e ainda é um cartão postal para aqueles que vão para a praia do Ipiranga e
não é bom que deparem logo na entrada com toda aquela situação precária das ruas e lamaçal por todo lado. Não havendo
outros pronunciamentos, a Presidente disse que juntamente à Vereadora Catarina, esteve em reunião com a Prefeita e esta lhe
disse que a prioridade da administração no momento é recuperar o bairro Serra Verde e o bairro da Serra, onde os gastos serão
maiores, pois no Serra Verde deverá ser feita uma rede de captação de água que aumentou muito depois da implantação do
bairro Pedra Negra e a rede de esgoto terá que ser reformada. No Bairro da Serra, a rede de esgoto iniciada não será
aproveitada, devendo ser feita outra e assim, embora existam requerimentos para pavimentação da rua de acesso e adjacências
da Vila Industrial, as prioridades são os dois bairros citados. A Presidente disse ainda que pediu a Prefeita para indicar um líder
junto a esta Câmara e em relação ao transporte dos alunos que estudam em Lavras, em conversa neste dia com a Assessora
Margarida, esta disse que a Secretaria de Educação está estudando a melhor forma para ajudar os alunos, se através de passes
de ônibus ou de liberação de um veículo. A Presidente também informou que a Assessora Jurídica, Dra. Isis, a partir do dia 06
de março irá começar a revisão da Lei Orgânica e do Regimento Interno e os Vereadores que quiserem propor mudanças,
deverão deixar por escrito na Secretaria da Câmara. Falou também que foi alugado o cômodo pertencente ao Sr. Expedith Vilas
Boas para arquivamento de documentos antigos, depósito de materiais e equipamentos inservíveis e reuniões a critério da
presidência e Vereadores, solicitando do servidor Nelson que falasse em nome da comissão de licitação que procedeu a analise
das propostas e vistoria dos cômodos, tendo este afirmado que se chegou a esta decisão devido às dimensões do cômodo em
relação à sala do Sr. Jose Bento Mesquita, levando-se em consideração o que foi pedido no edital e que uma terceira opção, o
cômodo do Sr. Arnaldo fica bem mais distante da sede da Câmara e a cobertura é de amianto e que o valor apresentado pelo Sr.
Expedito é proporcionalmente menor que o apresentado pelo Sr. José Bento. A Presidente disse que o local também será
utilizado para alguma reunião mais reservada entre os Vereadores. Em seguida por decisão unânime do Plenário, foi
disponibilizada a 2ª reunião ordinária que será realizada no dia 03 de março para audiência pública junto aos servidores
responsáveis pela área contábil e administrativa da Prefeitura para análise do cumprimento das metas fiscais do 3º quadrimestre
de 2005, conforme estabelece o parágrafo quarto do artigo nono da Lei de Responsabilidade Fiscal, determinando que fosse
encaminhado expediente para a Sra. Prefeita neste sentido. Não havendo outros pronunciamentos, os trabalhos foram
suspensos por dez minutos. No reinicio passou-se para a Segunda Parte sendo APROVADO o pedido de votação em regime de
urgência para o projeto de lei nº 05 de 2006, feito pelo Vereador Sebastião. Em seguida, procedeu-se a votação dos
requerimentos impetrados na reunião, sendo APROVADOS pela unanimidade do Plenário, nos termos do parágrafo único do
artigo 175 do Regimento Interno da Câmara, determinando-se seus encaminhamentos, sendo que o apresentado pelo Vereador
Carlos recebeu a assinatura dos demais Vereadores. Em seguida, o projeto de lei nº 05/2006 que “autoriza acordo para
encerramento de demanda judicial e dá outras providencias” foi submetido à deliberação, tendo sido APROVADO pela
unanimidade do plenário em 1a, 2a e 3a discussão e votação, determinado-se o envio da redação final ao Executivo para fins de
sanção. O projeto de resolução nº 05/2005 que “acrescenta artigo ao Regimento Interno da Câmara Municipal, visando
regulamentação de fornecimento de cópias de documentação e dá outras providencias” foi APROVADO pela unanimidade do
Plenário em 2a discussão e votação. O Plenário pela sua unanimidade decidiu adiar a votação do projeto de lei nº 03/2006 para
que o mesmo seja mais bem estudado. Passando-se para a Terceira Parte, os Srs. Vereadores foram convocados para a 1ª
reunião ordinária da Sessão Legislativa de 2006 que conforme decisão unânime do Plenário será realizada na segunda feira, dia
20 de fevereiro de 2006. Nada mais havendo a tratar, fez-se as orações finais e em nome de Deus foram encerrados os
trabalhos da 3ª reunião extraordinária da Câmara Municipal na Sessão Legislativa de 2006. Para constar lavrou-se a presente
ata que após lida, se aprovada, vai assinada pelos Srs. Vereadores e demais que desejarem.

ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CAMARA MUNICIPAL DE IJACI NA SESSÃO LEGISLATIVA DE 2006. Aos 20 (vinte)
dias do mês de fevereiro de 2006, segunda-feira, às 19h (dezenove horas) no salão de reuniões da Câmara reuniram-se os Srs.
Vereadores Jussara Alves Resende – Presidente, Carlos Antônio Aparecido Barbosa – Vice Presidente, Catarina Gonçalves de
Castro – Secretária, Marleu Ribeiro da Silva – 2° Secretário, Cypriano Antonio Caetano, João Carlos Espedito, Rômulo Elias,

Roosevelt Aparecido Gomes e Sebastião dos Santos Neto. Presentes os servidores da Câmara, a Assessora Jurídica Dra. Isis e
vários assistentes. Após a oração inicial a Sra. Presidente determinou à Vereadora Secretária que procedesse a chamada
nominal, tendo esta comunicado a presença de todos Vereadores. Havendo número regimental, em nome de Deus foi declarada
a abertura dos trabalhos procedendo-se a leitura da ata da 3a reunião extraordinária que foi aprovada e assinada pelos
Vereadores. Em seguida passou-se para a apresentação dos seguintes comunicados: Ofício nº 21/2006 do Gabinete da Sra.
Prefeita contendo resposta aos ofícios 03, 04, 06, 09, 12 e 13 desta Câmara. Ofício nº 22/2006 confirmando a presença da
servidora Isabel de Castro Silva e servidor Ricardo Souza Amaral na reunião da Câmara para prestar informações acerca do
programa Bolsa Família e solicitando que a audiência publica para avaliação do cumprimento das metas fiscais do 3º e ultimo
quadrimestre de 2005 fosse realizada nesta reunião. Oficio nº 24/2006 contendo informação e cópia de expediente enviado para
a Cemig encaminhando reivindicação feita pela Câmara. Ofício nº 25/2006 encaminhando balancete mensal de receita e
despesa referente ao mês de janeiro de 2006. Também foi apresentado o balancete de receita e despesa da Câmara Municipal
referente ao mês de dezembro de 2005. Após, fez-se a leitura do requerimento subscrito pelo Comandante do 4º Pelotão de
Polícia Militar solicitando apoio da Câmara junto ao Juizado da Infância e Adolescência para o retorno do Sr. Sergio Roberto
Morado Serpa às atividades de Comissário de Menores desta cidade. Requerimento subscrito pela Sra. Presidente solicitando
serviços de entupimento de um enorme buraco na Rua Antonieta Ribeiro de Oliveira, no Bairro Serra Verde, ao lado da loja de
Material de Construção do Edmar, vez que alguns veículos tem nele caído e enquanto não for feita a pavimentação definitiva,
que seja utilizado um concreto composto de muafa e cimento, pois somente muafa não vem resolvendo o problema.
Requerimentos subscritos pelo Vereador João Carlos reiterando solicitação para envio de ofício ao Posto Manezão e a Agencia
Nacional do Petróleo apresentando reclamações quanto à constante falta de combustíveis, sobretudo gasolina, o que vem
causando enormes transtornos aos usuários, citando que em reposta a ofício enviado anteriormente, a gerencia do Posto
transferiu a responsabilidade à empresa transportadora dos combustíveis e segundo o Vereador, isto não justifica, pois toda
empresa deve buscar os meios necessários para que os clientes sejam bem atendidos e neste caso, simplesmente transferir a
responsabilidade não resolve o problema. Requerimento subscrito pelo Vereador Sebastião reiterando envio de expediente para
a Sra. Prefeita solicitando, nos termos do art. 24, inciso XVI e § 2º, art. 71, incido III e art. 83, inciso XVIII, atendimento aos
pedidos constantes dos itens 2 e 3 do requerimento datado de 09 de janeiro, para os quais não houve resposta, nem envio de
cópia da documentação. Relativo aos projetos, fez-se a leitura da emenda subscrita por todos Vereadores ao projeto de lei nº
03/2006 que “regulamenta a concessão de auxílio funeral e dá outras providencias” e alusão ao projeto de resolução nº 05/2005
que “acrescenta artigo ao Regimento Interno da Câmara Municipal, visando regulamentação de fornecimento de cópias de
documentação e dá outras providencias”, em pauta para 3ª discussão e votação em sua redação final. Prosseguindo, a Sra.
Presidente cumprimentou a todos e disse de sua satisfação pela presença de várias professoras na reunião e liberou o uso da
palavra para a professora Neraldina Maria Guimarães, devidamente inscrita, que falou representado toda classe e solicitou dos
Srs. Vereadores que sejam garantidas algumas gratificações no plano que está sendo elaborado pelo Executivo, citando que ao
invés do triênio como está sendo proposto para a classe, que seja estabelecido o biênio com aumento de cinco por cento, como
noutras Prefeituras. Disse que não está sendo prevista nenhuma gratificação por especialização e elas defendem dez por cento
para graduação e mais dez por cento para a pós-graduação, afirmando que não trabalham só por dinheiro, mas trabalham
porque é preciso e fazer uma especialização fica em torno de dezesseis mil reais e isto é para melhorar a qualidade do ensino,
não sendo justo que não se dê nenhuma gratificação por isto. Outra reivindicação diz respeito ao reajuste anual de salários e vez
que na Prefeitura não tem dissídio, que seja garantido, além destas gratificações o reajuste no mesmo percentual de aumento do
salário mínimo, entendendo que mais do que vantagem é um direito da classe e manifestou a satisfação pela administração que
está valorizando e agradece a Prefeita e os Vereadores pelas melhorias nas condições de trabalho e colocam fé que a
administração e os Vereadores vão olhar esta questão com muito carinho. A Sra. Presidente disse que este projeto ainda não
chegou na Câmara, só ouviu alguns comentários, mas quer deixar claro que estará do lado das professoras, cargo em que ela
se aposentou e sabe da dificuldade que a professora passa numa sala de aula e quando esta procura especializar-se, ganha
muito em bagagem, mas também tem muito gasto e tem necessidade de ser recompensada e esta é a hora certa. Disse que
este plano será muito bem estudado e se for pedido regime de urgência na votação, ela assumirá a responsabilidade de não
aceitar vota-lo antes que seja bem estudado, as partes interessadas sejam ouvidas e acredita que esta é também a posição dos
Vereadores, pois não quer ser cobrada no futuro sobre uma decisão tomada hoje e que possa prejudicar as professoras ou
algum funcionário, mesmo que seja em apenas dez por cento de perda. O Vereador Marleu reforçou palavras das professoras e
disse que na qualidade de funcionário, tem muito interesse neste plano. A Vereadora Catarina citou questionamento da
professora Guaracilda sobre este plano e no momento não soube responder, pois o plano ainda não foi enviado, mas quando
vier, no que depender, está aqui para ajudar. O Vereador Sebastião disse estar de acordo com a reivindicação das professoras,
é uma área muito difícil de trabalhar, porém o projeto ainda não foi mandado para a Câmara e em conversa com a Presidente,
pediu que antes de fazer a votação, deve chamar as professoras, fazer uma audiência para que ninguém saia prejudicado e que
seja feito o melhor. O Vereador Roosevelt disse que o funcionário público vem sofrendo perca salarial e acredita que dentro das

condições, a prefeita não vai deixar de dar o aumento nem deixar de garantir o que é de direito das professoras e enviado o
projeto, todos estarão de acordo e a Câmara estará aqui para ajudar com muito carinho. O Vereador Cypriano pediu que fosse
enviado expediente para a Sra. Prefeita solicitando reparos na estrada da Faisqueira, conforme lhe foi pedido pela Dionízia, cujo
marido Roque transporta leite do local e como a estrada está muito esburacada, sua movimentação está difícil. Manifestou apoio
ao pedido da Sra. Presidente em relação à rua do Bairro Serra Verde, afirmando que pôde ver o local e sobre o pedido das
professoras, disse que quando vier o projeto este vai ser bem analisado, para que as professoras não sejam prejudicadas. A
Sra. Presidente agradeceu a presença das professoras que da mesma forma agradeceram e solicitaram licença para se
retirarem. Em seguida foi aberto espaço para a audiência pública para avaliação do cumprimento das metas fiscais do 3º
quadrimestre de 2005. Para isto foram convidados os servidores Arnaldo Messias Mesquita, Chefe do Departamento de
Contabilidade da Prefeitura e o Sr. Jorge dos Santos Diniz, Controlador Geral, a tomarem assento junto ao Plenário. O Sr.
Arnaldo tomando a palavra disse que fará um breve relato das atividades da administração no exercício de 2005, apresentando
uma pasta contendo os destaques e que a documentação completa está à disposição dos Srs. Vereadores na Prefeitura. No
quesito Educação, disse que a administração cumpriu as metas e se enquadrou dentro do limite constitucional aplicando o índice
de 26,43%, o que representa a quantia de R$1.619.105,05 sendo que a previsão feita noutras audiências não foi alcançada,
devido ao aumento da receita no final do ano. Na manutenção dos serviços de saúde, o percentual atingido foi de 18,39%, com a
aplicação de R$1.126.707,40. Em relação ao gasto com pessoal, o percentual da Prefeitura foi de 43% quando o permitido é
54% e computado o gasto da Câmara, o percentual do Município foi de 45,77% num limite de 60%. Os investimentos na área de
educação constam de construção de duas salas de aulas, construção de quadra poliesportiva no Bairro da Serra, aquisição de
três micro ônibus, tendo a Sra. Presidente questionado se a quadra poliesportiva faz parte da educação, sendo respondida que
está dentro da unidade, mas não foi computada nos 26% aplicados, sendo um gasto extra da Prefeitura. Noutras áreas, disse
que foi adquirido um terreno para distrito industrial, na saúde foi adquirido um gabinete odontológico e foram feitas aquisições de
vários móveis. Afirmou que o grande problema da administração em 2005 foi a dívida herdada da administração 2001 a 2004,
sendo parcelados débitos junto ao INSS num montante de R$918.000,00, sendo pago em torno de R$200.000,00 e com a
Cemig num montante de R$1.068.000,00, sendo paga a quantia de R$125.000,00. A soma das dívidas dos demais credores
atinge o valor de R$975.000,00, tendo sido paga a quantia de R$213.000,00, restando R$772.000,00, além dos
questionamentos judiciais por empresas, cujos débitos não foram incluídas como restos a pagar. Em relação aos restos a pagar
de 2005, estes foram da ordem de R$78.000,00 que foram quitados em fevereiro. A média de arrecadação foi de R$573.000,00,
sendo que o ICMS obteve uma média de R$229.000,00 e o FPM de R$235.000,00, sendo que a previsão é que o ICMS
ultrapasse o FPM, o que é uma conquista, pois o município deverá desenvolver muito mais. Salientou que a medida que
aumenta a arrecadação, aumenta também a obrigação em gastar com educação e saúde. Em relação ao gasto com pessoal,
precisa ir devagar e manter os pés não chão. A questão apontada pelas professoras terá que ser analisada, aguardando novas
regras que deverão vir com o Fundeb. Finalizou informando que os índices foram obedecidos, a arrecadação foi de
R$6.900.000,00, ultrapassando a expectativa e o orçamento de R$5.500.00,00 e que foi nomeada uma comissão para averiguar
a questão dos restos a pagar. Colocando-se à disposição, o Vereador Sebastião falou da dificuldade do Legislativo em
acompanhar a administração, pois os balancetes estão vindo sem os comprovantes das despesas e encaminhou um pedido de
informações e cópia de documentação para sanar algumas dúvidas, porém já passou o prazo e nada mandaram, afirmando que
está enviando outro requerimento desta vez citando artigos da Lei Orgânica e questionou o valor que está sendo arrecadado
com a contribuição de iluminação pública, tendo o Arnaldo dito que não sabe responder, ao que o Vereador disse que esta é a
dificuldade, o Vereador está por rumo, só vem a despesa total, não vem notas fiscais e assim não tem como fiscalizar, frisando
que não está duvidando da Prefeita nem dos funcionários, mas as vezes é questionado na rua e não sabe responder, o que não
é bom para o Vereador. O Sr. Arnaldo disse que toda documentação está arquivada na Prefeitura e a qualquer momento o
Vereador pode verificar. Disse que as cópias não estão sendo enviadas por questão de redução de custos, mas na medida do
possível serão enviadas, não sendo intenção da Prefeitura esconder documentos, pois quanto mais o Vereador for informado,
melhor para a administração. O Vereador Sebastião disse que neste caso só se montar uma comissão para averiguar as notas,
ao que a Sra. Presidente disse que reforça o pedido do Vereador, fez esta reclamação para a Prefeita, pois os Vereadores
precisam estar inteirados do que acontece. Após foi discutida a questão da Cemig, pois exigiram da Prefeitura, agora é a
Prefeitura que tem de exigir, pois está pagando em dia e assim precisa pegar mais sério, já que a população está cobrando
muito, tendo o Arnaldo dito que eles alegam que fizeram um planejamento e não estão dando conta. O Vereador Cypriano
mencionou a extensão de energia elétrica na Rua Mariana, na Vila Industrial e que segundo a Prefeita, já foi pago para tirar um
poste do meio de uma rua na Vila Aparecida e até hoje não fizeram o serviço, o mesmo acontecendo com a iluminação de
algumas ruas no caminho para a Serra, onde há muita escuridão. O Vereador Roosevelt citou a questão do aumento da
arrecadação e questionou sobre as dívidas, o prazo de parcelamento e a previsão do término para a quitação total destas, sendo
informado que a dívida da Cemig foi parcelada em 90 meses e do INSS em 60 meses e na medida que tiver disponibilidade, a
dívida poderá ser renegociada, quanto às demais dívidas, estão sob análise de uma comissão. O Controlador Geral Jorge disse

que está negociando com a Construsol uma dívida de R$126.000,00 que está sendo reduzida para R$90.000,00 em três
parcelas e na dívida com a Consita, está sendo estudada uma redução de 50%, sendo o montante em torno de 120 a 130 mil
reais, faltando apenas o aceite da diretoria da empresa. Afirmou que com o pagamento da dívida com credores, está sendo
gasto em torno de 90 a 100 mil reais por mês, tendo o Vereador Sebastião dito que tendo condições é a melhor coisa que pode
ser feita, pois quem trabalha tem que o direito de receber, tendo o Arnaldo mencionado a necessidade de certidões negativas de
débito para celebrar convênios e melhorar ainda mais a arrecadação. O Vereador Roosevelt falou sobre o aumento da
arrecadação, da seriedade da administração, mas precisa ver a questão dos servidores, citando o pedido das professoras e
como está longe de atingir os 54%, deveria ser reposta a perca do funcionalismo que vem se arrastando desde a administração
passada. A Sra. Presidente questionou porque Ijaci não foi contemplada no Pró Maquinas do Governo Estadual, sendo
respondida pelo Arnaldo que não foi incluída na primeira remessa, mas até o final de março, todos municípios inscritos serão
contemplados. Não havendo mais questionamentos, o Sr. Arnaldo reafirmou que a documentação está à disposição na
Prefeitura, pede desculpas pelo atraso no envio que se deve à redução de custos, mas em breve deverão enviar. A Sra.
Presidente agradeceu os servidores pela presença. Prosseguindo franqueou o uso da palavra, tendo o Vereador Sebastião
citado o pedido do Evando a respeito de alguns cães portadores de sarna que estão perambulando pelas ruas e ainda
manifestou seu apoio ao pedido da Policia Militar para reintegração do Sergio Serpa nas atividades de Comissário de Menores.
O Vereador Marleu manifestou seu apoio ao Sergio Serpa. A Vereadora Catarina falou do requerimento do Evando que foi
enviado na ultima sexta feira citando que três cães estão em pior estado e ao que tudo indica estão transmitindo sarna para as
pessoas. O Vereador Roosevelt mencionou requerimento feito neste sentido no inicio do ano passado, onde ele solicitou que a
lei que já existe neste sentido fosse regulamentada, sobretudo quanto à destinação destes cães. Manifestou seu apoio ao pedido
em relação ao Sergio Serpa, enaltecendo seu trabalho feito em conjunto com a Policia Militar, tendo a Sra. Presidente
mencionado sua experiência e responsabilidade. O Vereador Cypriano falou do problema dos cães soltos na cidade que é um
perigo, pois atacam as pessoas, correm atrás de ciclistas e contaminam areia, onde muitas crianças bricam. Finalizando
manifestou seu apoio ao Sergio Serpa. Da mesma forma os Vereadores Carlos e Catarina manifestaram apoio ao pedido feito
em relação ao Sergio Serpa e ao pedido do Evando em relação aos cães soltos pelas ruas da cidade. O Vereador João Carlos
falou de seu requerimento quanto à falta de combustíveis no Posto Manezão, sobretudo gasolina, dizendo que é um desrespeito
com o cliente, pois nem todos têm como rodar com o tanque cheio , mencionando o perigo de um veículo ficar parado na rodovia
por falta de combustível. Ao final dos pronunciamentos, foi decidido que o requerimento da Sra. Presidente seria assinado pelos
demais Vereadores. Após, os trabalhos foram suspensos por dez minutos. No reinicio passou-se para a Segunda Parte sendo
registrado o pedido para votação em regime de urgência do projeto de lei nº 03/2006 feito pela Vereadora Catarina, que
submetido ao Plenário foi APROVADO pela sua unanimidade. Em seguida, procedeu-se a votação da emenda modificativa
proposta ao referido projeto, sendo a mesma APROVADA pela unanimidade do Plenário. Após foram votados os requerimentos
impetrados na reunião, sendo APROVADOS pela unanimidade do Plenário, nos termos do parágrafo único do artigo 175 do
Regimento Interno da Câmara, determinando-se seus encaminhamentos. Em seguida, o projeto de lei nº 03/2006 que
“regulamenta a concessão de auxílio funeral e dá outras providencias” foi submetido à deliberação, tendo sido APROVADO pela
unanimidade do plenário em 1a, 2a e 3a discussão e votação, determinado-se o envio da redação final ao Executivo para fins de
sanção. O projeto de resolução nº 05/2005 que “acrescenta artigo ao Regimento Interno da Câmara Municipal, visando
regulamentação de fornecimento de cópias de documentação e dá outras providencias” foi APROVADO pela unanimidade do
Plenário em 3a discussão e votação em sua redação final, transformando-se na Resolução Legislativa nº 466 de 20/02/2006.
Passando-se para a Terceira Parte, os Srs. Vereadores foram convocados para a 2ª reunião ordinária que será realizada na
sexta feira, dia 03 de março de 2006 para deliberação de projetos e ou assuntos que adentrarem na pauta. Nada mais havendo
a tratar, fez-se as orações finais e em nome de Deus foram encerrados os trabalhos da 1ª reunião ordinária da Câmara
Municipal na Sessão Legislativa de 2006. Para constar lavrou-se a presente ata que após lida, se aprovada, vai assinada pelos
Srs. Vereadores e demais que desejarem.

